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Hollolan vesihuoltolaitoksen tietosuojailmoitus  

 
Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679), mukainen 
tietosuojailmoitus, laadittu 10.11.2022. Tietosuojailmoitus kuvaa, miten Hollolan kunta 
hallinnoi henkilötietoja tietosuojasäännösten mukaisesti. 

Rekisterinpitäjä  

 Hollolan kunta / vesihuoltolaitos, Y-tunnus 0146248-5, osoite: PL 66, 15871 Hollola 

Yhteystiedot 

Henkilörekisterin vastuuhenkilö vesihuoltopäällikkö Riikka Johansson,  
 puh. 044 780 1182, etunimi.sukunimi(a)hollola.fi 

Tietosuojavastaava Kaija Manninen, puh. 044 780 1407, etunimi.sukunimi(a)hollola.fi  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Hollolan vesihuoltolaitoksen asiakkaista, 
asiakkaidemme vuokralaisista sekä yritysasiakkaiden edustajista. Henkilötietojen 
käsittelyn käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, asiakkaiden 
sopimusten ja vesihuoltopalveluiden tilausten hallinnointi, arkistointi ja käsittely, laskutus 
sekä vesihuollon häiriötilanteista ilmoittaminen. Hollolan vesihuoltolaitos on siirtänyt 
sopimuksella asiakassuhteiden hallinnoinnin Lahti Aqua Oy:lle, jonka tietosuojaselosteet 
löytyvät täältä: https://www.lahtiaqua.fi/tietoa-lahti-aquasta/tietosuojaselosteet/  

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on tapauksesta riippuen alla mainittuihin 
käyttötarkoituksiimme perustuva sopimussuhde Vesihuoltolaitoksen kanssa. Näitä ovat 
mm. sopimuksen täytäntöönpano (jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen 
tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä) sekä 
lakisääteinen velvoite hoitaa kunnan vesi- ja viemärilaitostoiminta lakien (vesihuoltolaki) 
ja viranomaismääräysten mukaisesti. Varautumissuunnitelma ja hätäviesti-ilmoitukset 
asiakkaille ovat vesihuoltolain velvoite ja ne sisältävät henkilöiden ja yritysten sekä 
viranomaisten yhteyshenkilöiden tietoja. Suoritamme myös asiakastyytyväisyyskyselyjä 
sekä tarvittaessa voimme koota tilastoja, jotka sisältävät henkilötietoja. 

Emme jatkokäsittele henkilötietoja muihin kuin tässä selosteessa todettuihin 
tarkoituksiin. 
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Käsiteltävät henkilötietoryhmät  

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:  

 nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, Y-tunnus; 
 mahdolliset yhteyshenkilöt (mm. yritysasiakkaat, asioidenhoitaja, isännöitsijä) ja 

heidän nimensä, asemansa, sähköpostiosoitteensa sekä puhelinnumeronsa 
 asiakkaan / maksajan tilitiedot 
 kohteena olevan kiinteistön nimi- ja osoitetiedot, kiinteistötunnus, rekisterinumero, 

kiinteistötyyppi, liittymissopimus ja -maksut ja muut liittymistiedot, vesimittari- ja 
tonttijohtotiedot, vanhat maksuperusteet, käyttöoikeussopimukset, korvaukset sekä 
näihin liittyen mahdolliset lisätiedot. 

 Lisäksi rekisterissä käsitellään tapauskohtaisesti muita vastaavia vesihuollon 
hoitamisen, ylläpitämisen sekä kehittämisen kannalta tarvittavia tietoja.  

Säännönmukaiset tietolähteet  

Saamme rekisteriin kuuluvia henkilötietoja seuraavista lähteistä:  

 Lahti Aqua Oy:ltä, joka hoitaa Hollolan vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelun (esim. 
liittymissopimuksen solmimisen yhteydessä, mittarinlukukortista saadut henkilötiedot, 
yhteydenottopyynnöt verkkosivujen kautta)  

 rekisteröidyiltä itseltään (esim. yhteydenottopyynnöt) ja edustamasi yrityksen ja 
Vesihuoltolaitoksen välisistä asiakassopimuksista.  

 Lisäksi saamme tietoja asiakkaistamme digi- ja väestötietovirastosta sekä muilta 
asiakassuhteen hoitamiseen liittyviltä yhteistyökumppaneilta tai palveluista (esim. 
kiinteistö- ja rakennusrekisteri, maistraatti). 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Voimme siirtää henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme ja alihankkijoillemme. Tällä 
hetkellä yhteistyökumppaneitamme ovat: 

 Lahti Aqua Oy (asiakaspalvelu, suunnittelu ja operointi) 
 Provincia (Hollolan kunnan laskutus) 
 Arviointikeskus Oy (johtoalueen käyttöoikeussopimukset ja niihin liittyvät korvaukset) 
 Konsulttitoimistot rajoitetusti esim. Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy, WSP Oy, 

Venttiseiska Oy (suunnitteluun, tutkimukseen ja rakennuttamiseen liittyvät 
maanomistajatiedot) 

Yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme voivat käsitellä henkilötietojasi vain 
lukuumme suoritettavia asiakassuhteen hoitamiseen tai ylläpitoon liittyviä tehtäviä 
varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä 
henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten. 

Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti (esim. poliisille, 
pelastuslaitokselle tai terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaisille). 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle 

Emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
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Henkilötietojen säilyttämisaika 
 

Tällä hetkellä käytössä olevassa Lahti Aqua Oy:n hallinnoimassa 
asiakastietojärjestelmässä henkilötiedot säilytetään pysyvästi. Asiakassuhteen 
päättymisen jälkeen henkilötiedot passivoidaan.  

Lahti Aqua Oy säilyttää liittymis- ja käyttösopimukset sekä liittymismaksulaskut 
pysyvästi. Muut vesilaskut säilytetään 10 vuotta. Henkilötietoja voidaan joutua 
säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai meitä sitovat 
sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. 
Lahti Aqua Oy säilyttää erillisjätevesisopimukset, liitoskohtalausunnot sekä osan 
kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmista tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Hollolan kunta rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia 
henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen 
vahingoittumiselta tai häviämiseltä. 

A. Manuaalinen aineisto 

Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa Hollolan kunnan ja Lahti Aqua Oy:n 
toimitiloissa.  

B. Automaattisesti käsiteltävät tiedot 

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietoturvallisesti 
käyttämiimme tietojärjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka 
tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on 
käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Tietojärjestelmien 
tietoturvallisuutta testataan säännöllisesti.  

Henkilötietoja käsittelevien ulkopuolisten palvelutuottajien kanssa on tehty 
tietosuojasopimukset. 

Salaamme Vesihuoltolaitoksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot sekä käsittelyssä 
käytettyjen laitteiden tallennusjärjestelmät. 

Tiedot automaattisen päätöksenteon tai profiloinnin olemassaolosta 

Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai automaattisen 
profiloinnin tekemiseen. 
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Rekisteröityjen oikeudet 

Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia: 

 oikeus saada pääsy omiin tietoihin 
 oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua (muista pitää omat yhteystietosi ajan 

tasalla) 
 tietyissä tilanteissa oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”) 
 tietyissä tilanteissa oikeus rajoittamiseen 
 tietyissä tilanteissa vastustaa käsittelyä 
 tietyissä tilanteissa oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen, jos 

käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja suoritetaan automaattisesti 

Huomioithan, että edellä mainittujen oikeuksiesi soveltuvuus ja laajuus täsmentyvät 
tapauskohtaisesti EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti riippuen mm. kulloinkin 
kyseessä olevasta käsittelyperusteesta, ja että kaikissa tapauksissa sinulla ei ole edellä 
mainittuja oikeuksia. 

Miten voit käyttää oikeuksiasi? 

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä Hollolan kunnan 
tietosuojavastaavaan tai henkilörekisterin vastuuhenkilöön. Yhteystiedot ovat lomakkeen 
alussa. 

Mikäli haluat käyttää em. oikeuksiasi, lähetä tästä pyyntö Hollolan kunnan kirjaamoon: 
kirjaamo(a)hollola.fi, josta saat tarvittavat lisäohjeet. 

 

 

 


