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Rekisterinpitäjä Kempeleen kunta 
PL 12 
90441 Kempele 
 

Yhteyshenkilö 
rekisteriä koskevissa 
asioissa 

Henkilöstöpäällikkö Minna Vinkki 
PL 12 
90441 Kempele 
minna.vinkki@kempele.fi 
 

Rekisterin nimi Webropol kysely- ja tiedonkeruusovellus 
 

Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

Tietoja kerätään ilmoittautumisina, palautteina ja kyselyinä. 
Henkilötietoja kerätään julkisuuslain mukaisen tietopalvelun toteuttamiseksi 
ja laskutustietoja varten. 
 

Rekisterin tietosisältö Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: 
- nimi 
- osoite 
- puhelinnumero 
- henkilötunnus (tietopalvelua ja laskutusta varten) 
- sähköpostisoite 
- osoite 
- palautteet 
- kyselyt 
- ilmoittautumiset 
- muut mahdolliset rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot 

 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Tiedot saadaan suoraan Webropol-kyselyyn internetin kautta vastaajilta. 
Vastaajan syöttämät tiedot rekisteröityvät vasta kun vastaaja hyväksyy niiden 
käytön lähettämällä sähköisen lomakkeen. 
 

Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 
 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Henkilötietojen 
säilytysaika 

Kerätyt tiedot säilytetään vain niin kauan kuin niitä tarvitaan kuhunkin 
perusteltuun käyttötarkoitukseen. Säilytysajan päätyttyä henkilötiedot 
hävitetään. 
 

Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

Manuaalinen aineisto: 
Ei manuaaliaineistoa 
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Sähköinen aineisto: 
Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Rekisteriin pääsy vaatii 
kirjautumisen henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 
Webropolin kautta kerättyjen henkilötietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain 
ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä niitä. Kullakin 
käyttäjällä on voimassaoleva ja sitova salassapitosopimus. 
 
Kyselyt vastauksineen on tallennettu Webropol:n ylläpitämille palvelimille, 
joiden suojaamisesta ja tietoturvasta huolehtii Webropol. 
 

Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista kirjallisesti rekisterinpitäjältä. 
Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti 
ennen pyynnön käsittelemistä.  
Tarkastusoikeuden käyttäminen on ilmaista, mikäli edellisestä tarkastamisesta 
on kulunut yli vuosi (Henkilötietolaki 523/1999, 26 §). 
Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa 
tai vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti 
rekisterinpitävän luona (Henkilötietolaki 523/1999, 28 §). 
 
Pyyntö toimitetaan osoitteella: 
Kempeleen kunta/kirjaamo 
PL 12 
90441 Kempele 
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjän on ilman 
aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta 
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, 
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto (Henkilötietolaki 523/1999, 29 
§). 
Oikaisupyyntö tehdään aina kirjallisesti ja se osoitetaan rekisterinpitäjälle 
(osoite yllä). 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, 
mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on 
rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800 
00521 Helsinki 
tietosuoja@om.fi 
 

Rekisteröidyn 
informointi 

Tietosuojaseloste on nähtävissä Kempeleen kunnan internet-sivuilla 
(www.kempele.fi). 
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