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Rekisteriseloste
1. Rekisterin nimi

Rakennusvalvonnan rakennustyönaikaisen valvonnan rekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Kaupunkiympäristölautakunta. Rekisterinpitäjän tehtävät on delegoitu
asiakkuusjohtajalle. Kaupunkiympäristölautakunnan päätös 15.5.2018
HEL 2018-004277.
Sörnäistenkatu 1
PL 58231
00580 Helsinki

3. Rekisterin
vastuuhenkilö

Rakennusvalvontapäällikkö

4. Rekisterin
yhteyshenkilö

Rakenneyksikön päällikkö, talotekniikkayksikön päällikkö,
rakenneyksikön tiimipäällikkö

Yhteystiedot:
Kaupunkiympäristön toimiala
Sörnäistenkatu 1
PL 58234
00580 Helsinki

5. Henkilötietojen käsittelyn Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on maankäyttö- ja
tarkoitukset ja käsittelyn
rakennuslain edellyttämän rakennustyönaikainen valvonta. Rekisterin
oikeusperuste
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kohdentaa viestintää ja kutsuja
yhteistyön kehittämiseksi ja palautteen keräämiseksi.
Käsittelyn oikeusperuste:
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohta: rekisteröity on
antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa
erityistä tarkoitusta varten
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c –kohta: käsittely on
tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e –kohta: käsittely on
tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai julkisen vallan
käyttämiseksi.
Keskeinen lainsäädäntö
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
Tietosuojalaki (1050/2018)
Hallintolaki (434/2003)
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132)
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Maankäyttö- ja rakennusasetus (1999/895)
Suomen rakentamismääräyskokoelma

6. Rekisterin tietosisältö

Rakennushankkeeseen ryhtyneen (luvanhakija) henkilötiedot
- nimi
- osoite
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite
- henkilötunnus
- kiinteistötunnus
Asiaa koskevat valvontatiedot
Työnjohtajien ja suunnittelijoiden henkilötiedot
- nimi
- osoite
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite
- henkilötunnus
- kiinteistötunnus
- tutkintotodistus
- ansioluettelo/selvitys työkokemuksesta
- työtodistukset
- vaativuusluokka
- selvitys muista käynnissä olevista työmaakohteista

7. Henkilötietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Valvonta-asiassa määrättyjen valvontamaksujen osalta luovutetaan
maksuvelvollisen nimi ja yhteystiedot mahdollisen perinnän yhteydessä.
Henkilötietoja luovutetaan lainsäädännön perusteella siihen oikeutetuille
tahoille.
Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen säilytysajat

Tiedot säilytetään 50 vuotta.

9. Henkilötietojen
tietolähteet

Henkilö- ja kiinteistötietoja saadaan pääosin asiakkaan tai hänen
edustajansa antamista tiedoista.
Tietoja täydennetään Helsingin kuntarekisteristä ja Maanmittauslaitoksen
kiinteistörekisterijärjestelmästä, sekä tarvittaessa muista
viranomaisrekistereistä. Työnjohtajien ja suunnittelijoiden pätevyys
voidaan tarkistaa FISE-rekisteristä.

