
Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §  

Laatimispäivä 23.4.2018, päivitetty 4.5.2018  

1. Rekisterin pitäjä Sanginjoen Vesiosuuskunta, Lanssitie 8, 90420 Oulu, puh. 0449723710 Y-tunnus: 

0509907-0 

2. Tietosuojavastaava Sanginjoen Vesiosuuskunnan tietosuojavastaava, toimitusjohtaja Hannu Paananen, 

Sanginjoen Vesiosuuskunta, Lanssitie 8, 90420 Oulu, puh. 0449723710, sähköposti pv (a) vesi.suomi.net  

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö Sanginjoen Vesiosuuskunnan Toimitusjohtaja Hannu Paananen, puh. 

0449723710 pv (a) vesi.suomi.net  

4. Rekisterin nimi Sanginjoen Vesiosuuskunnan jäsen-, sidosryhmä- ja asiakasrekisteri.  

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Sanginjoen 

Vesiosuuskunnan omiin tarpeisiin. Jäsensuhteen ylläpito: Jäsenten tietoja kerätään jäsensuhteen hoitoon, 

kuten tiedotusta, ohjeistusta ja neuvontaa, vesimaksujen laskutusta, verkkopalvelua sekä tiedotteiden 

postitusta varten.  

6. Rekisterin tietosisältö Vesiliittymän tiedot: henkilön kotitalous/yritys/organisaatio (jota edustaa) 

sukunimi, etunimi, lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelin, matkapuhelin, sähköposti, 

yhteyshenkilön sähköposti, laskutushistoria. Laskutustiedot: laskutettava yritys/henkilö, osasto, katuosoite, 

postinumero- ja postitoimipaikka, maa, laskutusviite, verkkolaskuosoite, asiakasnumero, 

Laskutusreskontatiedot.  

7. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterin tiedot saadaan jäsenyyden alkaessa jäsenhakulomakkeelta ja 

tietojen muuttuessa on jäsen velvollinen ilmoittamaan niistä Sanginjoen Vesiosuuskunnan 

rekisterinhoitajalle. Rekisterin tietoja saadaan lisäksi myös vesimittareiden lukemisien yhteydessä. 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.  

9. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisteritiedot säilytetään luottamuksellisina. Manuaalinen aineisto 

(tulosteet, liittymissopimukset) säilytetään Sanginjoen Vesiosuuskunnan toimistolla. ATK:lla käsiteltävät 

tiedot tallennetaan vesikantaohjelmaan, joka on toimitettu CGI:n toimesta. Tietojen käyttö on suojattu 

käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriä käyttävät ainoastaan Sanginjoen Vesiosuuskunnan 

toimihenkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin. Jäsenet 

voivat päivittää rekisterissä olevia omia yhteystietojaan tarvittaessa.  

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään 

koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja tehdä rekisteriasioita 

hoitavalle henkilölle (kts. kohta 2).  

11. Tiedon korjaaminen Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan itseään koskevan, 

virheellisen tiedon korjaamista. Virheellisen tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti 

yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön (kts. kohta 2).  
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12. Muutokset tähän rekisteriselosteeseen Tätä rekisteriselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi 

lainsäädännön muuttuessa. Tämä seloste on viimeksi päivitetty 4.5.2018. 


