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Tietosuojailmoitus Hollolan kunta, konsernipalvelut, puhelinvaihde  
 
 

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679), mukainen 
tietosuojailmoitus, laadittu 30.1.2023. Tietosuojailmoitus kuvaa, miten Hollolan kunta 
hallinnoi henkilötietoja tietosuojasäännösten mukaisesti. 

Rekisterinpitäjä  

Hollolan kunta / konsernipalvelut, tietohallintopalvelut, Y-tunnus 0146248-5, osoite:  

PL 66, 15871 Hollola 

Yhteystiedot 

Henkilörekisterin vastuuhenkilö Vesa Piispanen, tietohallintopäällikkö, puh. 0447801205, 
etunimi.sukunimi(a)hollola.fi 

Tietosuojavastaava Katja Kneckt, puh. 044 780 1334, etunimi.sukunimi(a)hollola.fi  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

Henkilörekisteri on perustettu Hollolan kunnan puhelinvaihdepalvelun, puheluiden 
edelleenvälityksen hoitamiseksi, asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi ja 
kehittämiseksi. 

Vaihteen kautta välitetyt keskustelut voidaan tarvittaessa nauhoittaa. Nauhoitetta 
voidaan käyttää asiakaspalvelutapahtumien ja puheluiden sisällön todentamiseen ja 
asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen. Tallenteet tuhotaan kerran vuodessa jos niitä 
ei enää tarvita edellä mainittuihin tarkoituksiin. Ainoastaan asiakastietojen käsittelyyn 
oikeutetut henkilöt käsittelevät tallenteita. 

Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle 
kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. 
 

Käsiteltävät henkilötietoryhmät  

Rekisteri sisältää Hollolan kunnan henkilöstön tai yhteistyötahojen perus- ja tilatietoja 
puhelunvälityksen hoitamiseksi. Rekisteri sisältää myös tallennetut puhelutiedot, 
tapahtumatietoja puheluiden, välitystapahtumien ja muun viestinnän osalta. 

 

Säännönmukaiset tietolähteet  

Hollolan kunnan mobiilipuhelinten tilausjärjestelmä, Hollolan kunnan henkilöstö ja 
Hollolan kunnan käyttäjätietojärjestelmä. 
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Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Hollolan kunnan käyttäjätietojärjestelmä.  
 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle 

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

Tallenteet tuhotaan kerran vuodessa jos niitä ei enää tarvita edellä mainittuihin 
tarkoituksiin. Ainoastaan asiakastietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt käsittelevät 
tallenteita. 

 

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 

Hollolan kunnan henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on 
vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu 
käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. 

 

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 
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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. 

 

 

 


