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Tietosuojailmoitus Hollolan kunta, konsernipalvelut, www.hollola.fi -verkkosivut 
 

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679), mukainen 
tietosuojailmoitus, laadittu 31.1.2023. Tietosuojailmoitus kuvaa, miten Hollolan kunta 
hallinnoi henkilötietoja tietosuojasäännösten mukaisesti. 

 

Rekisterinpitäjä  

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

PL 66, 15871 Hollola 

 

Yhteystiedot 

Henkilörekisterin vastuuhenkilö Karita Raivio, viestinnän asiantuntija, puh. 0447801702, 
etunimi.sukunimi(a)hollola.fi 

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

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

Kuntalain mukaan kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, 
taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, 
asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. 
 
Hollolan kunnan sivuilla on kolmansien osapuolten komponentteja esimerkiksi 
sosiaalisen median yhteisöpalveluihin liittyen. Sivustoilla olevat kolmannen osapuolen 
ylläpitämät liitännäiset latautuvat palveluiden omilta palvelimilta. Hollolan kunnan 
sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen 
välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia ehtoja.  
 
Verkkosivujen käytön seurantaa tilastoidaan Google Analytics -palvelun avulla. Sivuston 
käyttötieto kootaan automaattisesti käyttäen evästeitä. Evästeiden käyttö on kuvattu 
erillisessä evästeilmoituksessa. Evästeilmoitus näytetään ja suostumus evästeiden 
käyttöön kysytään, kun käyttäjä saapuu Hollolan kunnan verkkosivustolle ensimmäisen 
kerran.  
 
Sivustoa monitoroidaan Siteimproven saavutettavuus- ja analytiikkatyökaluilla. Sivuston 
käyttötieto kootaan automaattisesti käyttäen evästeitä. 
 
Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle 
kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. 
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Käsiteltävät henkilötietoryhmät  

Hollolan kunnan verkkosivustolla käsiteltävät henkilötietoryhmät: 

- työntekijöiden henkilötiedot, kuten etunimi- ja sukunimitieto, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite    

- ilmoitukset tai muu teksti, joka voi sisältää henkilötietoja 
- muut henkilötiedot, kuten etunimi- ja sukunimitieto, yhteystiedot 
- luottamushenkilöiden tiedot, kuten etunimi- ja sukunimitieto, puolue, toimielinroolit 

Evästeiden kautta kerätyt tiedot: 

- evästeilmoituksessa kuvattu 
 

Säännönmukaiset tietolähteet  

Sivustoilla näytetään eri järjestelmäintegrointien avulla julkisia tietoja, jotka saattavat 
sisältää henkilötietoja. Hollolan kunnan viranhaltijan tai työsopimussuhteisen henkilön 
tuottama julkinen tieto. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Evästeiden osalta sillä laajuudella kuin 
evästeilmoituksessa on määritelty. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
 
Kolmansien osapuolten palvelujen tietoja käsitellään palveluntarjoajien 
tietosuojakäytäntöjen mukaisesti ja mahdollisesti myös EU/-ETA-alueen ulkopuolella. 
 

 
Henkilötietojen säilyttämisaika 

Tiedot säilytetään ja hävitetään Hollolan kunnan tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti. 
Säilytysajan päätyttyä tiedot hävitetään. Evästeiden säilytysaika on kuvattu 
evästeilmoituksessa. 

 

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 
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Henkilötietoja ja käyttötietoja käsittelevät vain sellaiset henkilöt Hollolan kunnassa, 
joiden työ- tai virkatehtävät sitä edellyttävät. Järjestelmätoimittaja käsittelee 
henkilötietoja tietosuojasopimuksen mukaisesti. 

 

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. 

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

 

 

 


