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Kittilän kunnan laajakaistakysely 

Rekisterinpitäjä 

Kittilän kunta, Y-tunnus 0191406-6 
Valtatie 15, 99100 Kittilä, 0400 356 500,kirjaamo@kittila.fi 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Rekisterin yhteyshenkilö: kunnanjohtaja Antti Jämsen, antti.jamsen@kittila.fi 

Kittilän kunnan tietosuojavastaava Katja Kaunismaa, katja.kaunismaa@kittila.fi, p. 0400 356 431 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista eikä ole edellytys kyselyyn vastaamiselle.  

Mahdollisesti antamiasi henkilötietoja käytetään hyväksi mahdollisten valokuituhankkeiden suunnitteluun 
ja niistä tiedottamiseen. Mikäli laajakaista- tai valokuiturakentaminen etenee alueellasi, antamasi 
henkilötiedot voidaan välittää eteenpäin hanketta toteuttavalle kaupalliselle tai muulle toimijalle. Toimija 
voi tässä tapauksessa informoida sinua. Tietoja antamalla et sitoudu tilaamaan liittymää tai siihen liittyviä 
palveluja. 

Kittilän kuntaa avustaa kyselyn toteuttamisessa Lapin liitto, joka voi tarpeellisen ajan käsitellä tietoja sekä 

tulosaineiston muodostamiseksi, että kuntaa aiheessa avustavien tehtävien suorittamiseksi. Tämän jälkeen 

tietoaineiston säilyttämisestä vastaa Kittilän kunta. Lapin liitto voi säilyttää aineistosta vain henkilötiedoista 

anonymisoidut tulokset. 

Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa. 

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus 

Kerättävien henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) EU2016/679, art. 6 
kohtaan 1, alakohta a: rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai 
useampaa erityistä tarkoitusta varten. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Kittilän kunta säilyttää kyselyn yhteydessä kerätyt henkilötiedot vain niin kauan kuin laajakaistahankkeiden 
valmistelu kunnan alueella sitä vaatii.  
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Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö 

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat kyselyyn vastaajat.  

Rekisteröidyn itsensä syöttämät tiedot ovat kylä, katuosoite ja sähköposti. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietolähteenä toimii vastaaja itse. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tiedot kerätään Microsoftin Forms –palvelussa. Microsoft Forms-palveluun kerätyt tiedot säilytetään 
Euroopan Unionin alueella ja niihin sovelletaan GDPR:n vaatimuksia. Lue lisää Microsoftin 
tietosuojakäytännöistä: https://www.microsoft.com/fi-fi/trust-center/privacy?rtc=1  

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

Rekisteritietoja voidaan jakaa Kittilän kuntaorganisaation sisällä sekä Lapin liiton kanssa.  

Antamiasi henkilötietoja voidaan luovuttaa laajakaistahankkeita toteuttavalle kaupalliselle tai muulle 
toimijalle, mikäli laajakaista- tai valokuiturakentaminen etenee alueellasi.  Toimija voi tässä tapauksessa 
informoida sinua. Tietoja antamalla et sitoudu tilaamaan liittymää tai siihen liittyviä palveluja. 
Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista eikä ole edellytys kyselyyn vastaamiselle.  

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden 
turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä 
estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla.  

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan Rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt Lapin liitosta. 
Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo 
vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen 
tullen.  

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa: 

• pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten 
tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta 
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen; 
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• tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa 
kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on 
kirjattu virheellisesti rekisteriin. Lisätietoja: www.kittila.fi/tietosuoja  

• niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus 
peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen 
peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen 

• tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Suomen valvontaviranomaiselle tehdyt valitukset osoitetaan 
osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, tietosuoja@om.fi  
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