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Miten käsittelemme henkilötietojasi Tornion kaupungin jätehuoltoviranomai-

sen rekisterissä? 
 

Toimimme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. 

 
1. Rekisterinpitäjä 

 
Tornion kaupunki 
Suensaarenkatu 4, 95410 Tornio 
016 432 11 
kirjaamo@tornio.fi 
 

2. Rekisterin vastuuhenkilö 
 
Tekninen johtaja 
 

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Jäteasiamies 
Suensaarenkatu 4, 95410 Tornio 
+358 (0)50 5664 195 
kirjaamo@tornio.fi 
 

4. Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojavastaava ja yhteystiedot 
 

Kaupungin tietosuojavastaava 
Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio 
+358 (0)40 5971 341 
tietosuojavastaava@tornio.fi 
 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on seurata Perämeren jätelautakuntaan kuuluvien 
Kemin, Tornion, Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kuntien alueella yksittäisten kiinteistöjen ja 
asuinrakennusten jätehuoltoon kuulumista ja liittymisvelvollisuutta. Muita keskeisiä tehtäviä ovat 
muun muassa: 
- yksittäisiä kiinteistöjä ja asuinrakennuksia koskevien julkisoikeudellisten jätemaksujen määrää-

minen ja jätemaksua koskevien muutoshakemusten käsittely 
- jätehuoltomääräyksiä koskevien poikkeamishakemusten ja jätehuoltomääräysten mukaisten il-

moitusten käsittely yksittäisiä kiinteistöjä ja asuinrakennuksia koskien 
- jätteiden kuljetuksen periaatteista päättäminen 
- jätteenkuljetusrekisterin ylläpito ja hallinnointi 
 
Perämeren jätelautakunta toimii edellä mainittujen kuntien yhteislautakuntana, jonka isäntäkuntana 
on Tornion kaupunki. 
 
Henkilötietojen käsittely perustuu jätelaissa (646/2011) mainittujen jätehuoltoviranomaiselle annettu-
jen tehtävien hoitamiseen. Tehtävien hoidossa noudatetaan myös Valtioneuvoston asetusta jätteistä 
(179/2012). Jätelautakunta päättää toimialueellaan jätelain mukaisista jätehuollon viranomaisasi-
oista. 
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6. Rekisterin tietosisältö (Henkilötietoryhmät art. 14) 
 
Jätehuoltoviranomaisen rekisteri sisältää seuraavat jätelaissa (§ 39) tarkoitetut tiedot kiinteistöistä 
ja/tai rakennuksista, joilta jätettä on noudettu: 
- kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti-

osoite) 
- kiinteistön ja rakennuksen tiedot (osoite, paikkatieto, rakennus-/kiinteistötunnus ja rakennuksen 

käyttötarkoitus sekä mahdolliset muut rakennuksen ominaisuustiedot) 
- kiinteistön jätehuollon järjestämistiedot (jätehuoltopalvelujen tiedot, kuten jäteastioiden määrä, 

koko ja tyhjennysväli, sekä kiinteistön jätteenkäsittely, kuten tieto kompostoinnista) 
 

7. Mistä henkilötiedot on saatu? (Art. 14) 
 
Henkilötiedot on saatu väestörekisterikeskukselta, rekisteröidyiltä itseltään ja jätteenkuljetusyrityk-
siltä. 
 

8. Henkilötietojen säilytysajan määrittämiskriteerit 
 

Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kunnan arkistonmuodostussuunni-
telmaa / tiedonohjaussuunnitelmaa, lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja sekä 
kansallisarkiston määräyksiä ja kuntaliiton suosituksia. 
 
 

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 
 
Henkilötietoja voidaan luovuttaa Kemin, Tornion, Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kunnissa jätela-
kia valvoville ympäristönsuojeluviranomaisille valvontatehtäviin. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa La-
pin ELY-keskukselle sekä jätteenkuljettajatietoja lukuun ottamatta jätehuoltopalvelua tuottavalle Pe-
rämeren Jätehuolto Oy:lle (Jäkälä) ja Lapin jätehuollon kuntayhtymälle (Lapeco). 
 
Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös tieteellistä tai historiallista tutkimusta taikka tilastointia varten 
edellyttäen, että jokin tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisista käsittelyperusteista täyt-
tyy. Tällöin käsittelyn peruste voi olla esim. rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojensa käsit-
telyyn tai käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. 
 

10. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuo-
lelle ja tiedot käytettävistä suojatoimista. 
 
Ei luovuteta. 
 

11. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa sekä oikeus pyytää kyseisten 
tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oike-
utta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Näistä ja muista rekisteröidyn oikeuksista on säädetty tieto-
suoja-asetuksen artikloissa 13–15. Tietojen poistamisoikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, 
kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kunnalle 
kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. 
 
Pyyntö käyttää oikeutta tehdään tietosuojavastaavalle kaupungin kotisivuilta löytyvällä lomakkeella 
tai täyttämällä lomake rekisteriasioita hoitavan yhteyshenkilön tai tietosuojavastaavan luona. 
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Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä kieltäytyy pyyn-
nöstäsi, eikä kieltäytymiselle ole mielestäsi perusteita. 
 
Tietojen pyytäminen on maksutonta kerran vuodessa samasta rekisteristä. Rekisterinpitäjä voi periä 
tietojen pyytäjältä kohtuullisen maksun, mikäli pyyntö sisältää tiedoista useampia jäljennöksiä. Re-
kisterinpitäjä voi myös periä kohtuullisen maksun, jos tiedon pyytäjän pyyntö on perusteeton tai koh-
tuuton. 

 


