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1. Johdanto 

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, kuinka keräämme ja käsittelemme osallistuvan budjetoinnin 
äänestysvaiheeseen osallistuvien kuntalaisten tietoja. 
 
Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan rekisteröityjen henkilötietoja soveltuvan 
lainsäädännön mukaisesti. 
 
Tietojen antaminen on edellytys äänestykseen osallistumiselle. 

2. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset 
 
Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja kunnan osallistuvan budjetoinnin äänestysvaiheen 
toteuttamiseksi ja äänestäjän äänestysoikeuden varmistamiseksi.  

 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
 
Käsittelyn oikeusperuste on suostumus siltä osin kuin annat suostumuksesi tietojesi käsittelyyn. 

3. Kuinka kauan hakijan tietoja säilytetään? 

Säilytämme henkilötietoja, kunnes kunnanhallituksen päätös toteutettavasta ehdotuksesta on saavuttanut 
lainvoiman.  

4. Henkilötietojen luovuttaminen 

Tietojasi ei luovuteta kolmannelle.  

5. Kansainväliset tietojen siirrot 

Tietojasi ei siirretä Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.  

6. Sinun oikeutesi rekisteröitynä 

Tarkastusoikeus 
 
Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja sinusta on talletettu. Toimitamme tiedot 
lainsäädännön edellyttämässä muodossa ja säädösten määrittelemän ajan kuluessa. 
 
Oikeus vaatia tiedon oikaisemista 
 
Sinulla on oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon 
korjaamista tai täydentämistä. 
 
Oikeus vaatia tiedon poistamista 
 
Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset 
toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.  
 
Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä 
 
Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä.  



PÖYTYÄN KUNTA 
Tietosuojaseloste Osallistuva budjetointi 

 
 
Oikeus vastustaa tiedon käsittelyä 
 
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli esimerkiksi koet, että tietojasi käsitellään 
oikeudettomasti.  
 
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
 
Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit 
välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 
 
Oikeus peruuttaa suostumus 
 
Jos tietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin 
tahansa. 

 7. Oikeuksiesi käyttäminen 

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi 
ja kopion voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Voimme pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen 
henkilöllisyytesi varmentamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat 
liiallisia tai jotka ovat perusteettomia. 
 
Jos koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä 
valituksen paikalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle. 

8. Kuka on rekisterinpitäjä ja kehen voin ottaa yhteyttä? 

Rekisterinpitäjä on:  
Kunnanhallitus 
Kehityksentie 6 
21800 KYRÖ 
(02) 481 000 (vaihde) 
kunta@poytya.fi 

 
Yhteyttä tietojesi käsittelyä koskevissa asioissa voit ottaa: 
tietosuojavastaava@poytya.fi 

 

Lisää tietosuojasta voit lukea tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi. 


