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Pääkaupunkiseudun katutyökortti -rekisteriseloste 
 
 

1. Rekisterinpitäjä 

 

Suomen Kuntatekniikan yhdistys ry 
Y-tunnus: 0116951-0 
Kotipaikka: Helsinki 
Postiosoite: PL 51, 00131 HELSINKI 
Käyntiosoite: Kettutie 2, 00800 HELSINKI 
 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö 

 

050 3075077 
 

3. Rekisterin nimi 

 
Pääkaupunkiseudun katutyökortti -rekisteri 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 
Henkilötietojen pääasiallisena käyttötarkoituksena on toimia Pääkaupunkiseudun kuntien (Espoo, 
Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) katutöissä vaadittavan Pääkaupunkiseudun katutyökortin 
voimassaolorekisterinä.  Rekisteri sisältää henkilötietoja Pääkaupunkiseudun katutyöt – kortin 
koulutukseen rekisteröityneistä ja koulutuksen hyväksytysti suorittaneista henkilöistä.  
 
Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa: 
 
- Varmistetaan kaupunkien virkamiesten toimesta, että henkilöllä on voimassa oleva   

Pääkaupunkiseudun katutyöt – kortti kun hän työskentelee työmaalla tai kun työmaalle haetaan 
kaupunkien myöntämiä lupia tai käyttöoikeuksia.  

- Varmistetaan viranomaisten tarkastustoiminnan yhteydessä työmaalla työskentelevien 
henkilöiden pätevyys työskennellä katualueella. 

- Suomen Kuntatekniikan yhdistyksen koulutukseen uudelleen osallistumisesta tiedotettaessa, kun 
henkilön Pääkaupunkiseudun katutyö -kortti on voimassaololtaan vanhentunut.  

- Kun henkilö on halunnut uutta- tai lisätietoja oman osaamisalueensa asioista ja ilmoittanut siitä 
Suomen Kuntatekniikan yhdistykselle.   

- Suomen Kuntatekniikan palveluista tiedottamiseen, myynnin edistämiseen ja markkinointiin, kun 
rekisteriin merkitty henkilö on siihen luvan antanut.  
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5. Rekisterin tietosisältö 

 

Suomen Kuntatekniikan yhdistyksen Pääkaupunkiseudun katutyökortti -rekisteri sisältää seuraavat 
tiedot: 
 

Henkilötiedot  

- Etunimi 
- Sukunimi 
- Tehtävänimike 
- Matkapuhelin 
- Sähköposti 
- Veronumero 

 
Laskutustiedot  

 

- Esimiehen sähköposti 
- Yrityksen nimi 
- Työyksikkö/toimipiste 
- Laskutusviite 
- Postiosoite / PL 
- Postinumero 
- Postitoimipaikka 
- Y-tunnus 
- Sähköinen OVT-tunnus  
- Verkkolaskuoperaattori 
- Verkkolakuosoite 

 
Kortin lähetystiedot  

 

- Nimi / Yritys / Toimipaikka 
- Katuosoite / PL 
- Postinumero 
- Paikkakunta 
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 
Rekisteröidyltä itseltään  
Rekisteröidyn suostumuksella rekisteröidyn koulutukseen ilmoittaneelta 
Nimi / ja osoitetietojen korjaus / päivitys  
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7. Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

 
Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.  
 
Henkilötietoja voidaan luovuttaa: Rekisteröidyn valitsemien palveluiden toteuttamiseksi 
rekisteröidyn hyväksynnällä.  
 
Suomen Kuntatekniikan yhdistys ry luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön 
sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.  
 
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita 
ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen 
käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Kaikissa tilanteissa 
tietojen luovutuksen ja siirtämisen edellytyksenä on, että tietoja saavat ja käsittelevät tahot ovat 
solmineet Postin kanssa sopimuksen, joka varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn. 

 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

 

Järjestelmään pääsevät vain Suomen Kuntatekniikan yhdistyksen Pääkaupunkiseudun katutyökortti -
rekisteripalvelu- sekä ylläpitohenkilökunta henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Tietoja 
käsittelevillä henkilöillä on voimassa oleva salassapitosopimus. 
 

9. Omien tietojen tarkistus 

 

Rekisteröity voi käyttää oikeuttaan rekisteritietojen tarkistamiseen ottamalla yhteyttä Suomen 
Kuntatekniikan yhdistyksen asiakaspalveluun. 

 


