
 
 
Keravan kaupunki 
Työ, yrittäminen ja elinkeinot 
Kauppakaari 11, PL 123, 04201 Kerava Seloste henkilötietojen 

käsittelytoimista ja rekisteröidyn 
oikeuksista/tietosuojaseloste 
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus                
(2016/679) 
     

      Päivitetty: 19.8.2021 
 

 
1. Rekisterin nimi 

 

 
Keravan kaupungin yritystontti- ja toimitilaportaalin rekisteri 

 
2. Rekisterinpitäjä 
  

 
Keravan kaupunki 
PL 23 
04201 Kerava 
 

 
3. Rekisteriasioista vastaava 
henkilö (rekisterinpitäjän 
edustaja) 

 
 
Pirjo Leino, yrityspalvelupäällikkö 

  
pirjo.leino@kerava.fi 
puh 040 318 2588 
Kauppakaari 11, 04200 Kerava 
 

 
4. Rekisteriasioiden 
yhteyshenkilö 

 
Pirjo Leino, yrityspalvelupäällikkö 
 

 
 
  
pirjo.leino@kerava.fi 
puh 040 318 2588 
Kauppakaari 11, 04200 Kerava 
 

 
5. Tietosuojavastaava 

 
Tiina Hakkarainen 
Kauppakaari 11 
PL 123 
04201 Kerava 
Puh 040 318 2753 
tiina.hakkarainen@kerava.fi 
 

  

6. Henkilötietojen käsittelyn  
tarkoitus / rekisterin 
käyttötarkoitus 

 
Keravan kaupungin yritystontti- ja toimitilaportaalissa henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus on Keravan kaupungin alueella sijaitsevien vapaiden yritystonttien ja 
toimitilojen välittäminen tonttien ja toimitilojen ilmoittajien ja niitä hakevien 
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kesken. Henkilötietojen tallentuminen rekisteriin vaatii kirjautumisen. 
 

 
7. Rekisterin tietosisältö  
 
 

 
Rekisteriin kirjataan rekisteröityjen käyttäjien tietoja portaalissa sijaitsevan 
yritystonttien ja toimitilojen ilmoittamislomakkeen kautta. Ilmoituksia varten 
henkilöstä tallennetaan seuraavat tiedot: yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite 
ja puhelin sekä henkilön itsensä ilmoittamat tonttia tai yritystilaa koskevat tiedot. 
 
Lisäksi tallennetaan ilmoittamislomakkeen täyttäjän IP-osoite sekä lomakkeen 
täyttöaika (päivämäärä ja kellonaika). Verkkosivuston käyttöön liittyvistä tiedoista 
tallennetaan rekisteröidyn selaimen palvelimelle lähettämät tekniset tiedot, 
kuten IP-osoite, sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet, joita tälle 
sivustolle asettaa Google Analytics -palvelu. (lisätietoa: 
https://policies.google.com/technologies/types?hl=fi). 
 
 

 
8. Tietojen säilytysajat   
 
 
 

 
Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin henkilön tiedot ovat palvelussa tai 
henkilö esittää henkilötietojansa koskevan poistopyynnön rekisterinpitäjälle.  

 
9. Säännönmukaiset 
tietolähteet ja tietojen 
luovutus  
 
 
 

 
Rekisteröidyiltä henkilöiltä saadaan tiedot heiltä itseltään portaalissa sijaitsevan 
yritystonttien ja toimitilojen ilmoittamislomakkeen kautta. Rekisteröityneet 
henkilöt voivat hallita omia henkilötietojaan.   

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. 
Tällöinkin Keravan kaupunki huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta 
lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Poikkeuksena ovat viranomaisten lain tai 
asetuksen nojalla tekemät tietojen luovutusvaatimukset. 

Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän valikoimille sopimuskumppaneille 
osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin sopimuskumppani 
käsittelee tietoja rekisterinpitäjän lukuun. Tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta 
käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.  IT-
järjestelmien teknisestä toiminnasta johtuen osa rekistereistä sijaitsee ulkoisen 
organisaation palvelinlaitteistolla, josta tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, 
poikkeuksena viranomaisten lain tai asetuksen nojalla tekemät tietojen 
luovutusvaatimukset. Sopimuskumppaneita sitoo salassapitovelvollisuus ja 
tietosuojasopimus. Tietosuojasopimuksessa sovitaan EU:n tietosuoja-asetuksen 
mukaisista asioista Keravan kaupungin ja sopimuskumppanin välillä. 

Eväste (eng. ”cookie”) on pieni tiedosto, jonka verkkoselain tallentaa käyttäjän 
päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä 
voidaan tunnistaa verkossa. Elido Oy:n sivuilla olevat kolmansien osapuolten 
liitännäispalvelut saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa. 
Käyttäjä voi kytkeä kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimen 
asetuksista. 
 
Yritystontit ja toimitilat –portaali käyttää kolmannen osapuolen tarjoamaa Google 
Analytics -verkkoanalyysipalvelua, joka yksilöi käyttäjän evästeillä. Google käyttää 
tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käyttämisestä raportteja, joita Keravan 
kaupunki käyttää kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten. 
Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia.  Lisätietoja Googlen evästeiden 
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käytöstä voit lukea täältä: https://www.google.com/policies/privacy/partners 
 

 
10. Rekisterin 
ylläpitojärjestelmät ja 
suojauksen periaatteet 
 
 

 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla 
käsiteltävät tiedot on suojattu asianmukaisesti. Rekisterin käyttöoikeudet on 
rajattu organisaation sisällä. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, 
niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan 
asiaankuuluvasti. Suojatuille palvelimille on pääsy palvelinten ylläpitäjällä. 
Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen 
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain 
niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 
 

 
11. Rekisteröidyn oikeus 
saada pääsy tietoihin (artikla 
15) 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä 
koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on 
pyynnöstä toimitettava jäljennösrekisteröidylle hänen osaltaan käsiteltävistä 
henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi 
periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. 
 
Mikäli rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, 
rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle siihen syy ja lisäksi kerrottava 
mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita 
oikeussuojakeinoja. 
 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 13-16 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja 
toimenpiteet ovat maksuttomia.  
 
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, tai jos 
niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko  
 

a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien 
toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat 
hallinnolliset kustannukset; tai  

b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Näissä tapauksissa 
rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai 
kohtuuttomuus. 

 

 
12. Oikeus tiedon 
oikaisemiseen (artikla 16) 
 
 
 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta 
viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen 
huomioon tarkoitukset, joihin tietoja on käsitelty, rekisteröidyllä on oikeus saada 
puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys. 
 
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisemista, hänen 
on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne 
syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta 
tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 
 
Oikaisupyyntö osoitetaan Pirjo Leinolle osoitteeseen pirjo.leino@kerava.fi.  
 

 
13. Muut oikeudet 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity 
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja- 
asetusta. 
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Oikeus perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen (2016/679) artiklaan 77.  
 
Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot ja verkkosivu  
 
Osoite: PL 800, 00520 Helsinki 
puh. 029 56 16670 
http://www.tietosuoja.fi/fi/ 
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