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Tietosuojailmoitus Hollolan kunta, elinkeinopalvelu, CRM, Microsoft Dynamics  
 

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679), mukainen 

tietosuojailmoitus, laadittu 4.10.2022. Tietosuojailmoitus kuvaa, miten Hollolan kunta 

hallinnoi henkilötietoja tietosuojasäännösten mukaisesti. 

Rekisterinpitäjä  

Hollolan kunta / Elinvoiman palvelualue, yrityspalvelut- ja työllisyyspalvelut,                   

Y-tunnus 0146248-5, osoite: PL 66, 15871 Hollola 

Yhteystiedot 

Henkilörekisterin vastuuhenkilö Sari-Anna Vilander, elinkeinopäällikkö, puh. 

0447801298, etunimi.sukunimi(ät)hollola.fi  

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

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

Yhteistyösuhteiden, asiakastietojen, tontti-/toimitila kyselyiden ja myynnin 

kehittämistoimenpiteiden, niiden ratkaisujen toteutuksen ja seurannan hoitamiseen ja 

analysointiin perustuva käyttötarkoitus. Yhteystietojen haku Hollolan kunnan 

elinkeinopalvelujen toimintaan liittyvissä asioissa. 

Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. 

Käsiteltävät henkilötietoryhmät  

Yrityksen nimi, y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, toimiala. Yrityksen 

yhteyshenkilön nimi, titteli, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.  

Säännönmukaiset tietolähteet  

Tieto yrittäjältä, yrityksen kotisivut, ytj.fi-palvelu, internetin hakupalvelut.  

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.  

Tarpeen vaatiessa – esim. rahoituskartoituksessa pyydetään aina lupa 

yritykseltä/henkilöltä erikseen.  

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle 

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

Henkilötietojen säilyttämisaika 

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on 

tarpeellista. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava 

lainsäädäntö huomioon ottaen. Huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, 

joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin 
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nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme 

tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä. 

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 

Ei manuaalista aineistoa 

B. Automaattisesti käsiteltävät tiedot 

Sähköiset rekisterin tiedot säilytetään käyttöoikeusrajatuissa tiedostoissa 

/tietojärjestelmissä joiden käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin 

käyttäjätunnuksiin/salasanoihin.  

Palvelin: Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, jonne pääsy on ainoastaan 

rekisterinpitäjällä ja rekisterinpitäjän valtuuttamilla teknisillä ylläpitäjillä.  

Ylläpitojärjestelmät: Microsoft Dynamic CRM 

Tiedot automaattisen päätöksenteon tai profiloinnin olemassaolosta 

Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai automaattisen 

profiloinnin tekemiseen. 

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. 
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Mikäli haluat käyttää em. oikeuksiasi, lähetä tästä pyyntö Hollolan kunnan kirjaamoon: 

kirjaamo(a)hollola.fi, josta saat tarvittavat lisäohjeet. 

 

 

 


