
 MARTTILAN KUNTA  

 TIETOSUOJASELOSTE 

 Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 

   

 
1.  

 
Rekisterin pitäjä  

Nimi  
  
Marttilan kunta  

  Osoite  
  
Härkätie 773, 21490 MARTTILA  

  Muut yhteystiedot   
  
sähköposti: kunta@marttila.fi  
internet: www.marttila.fi  

 
2 a. 
  

 
Rekisteriasioista  
vastaava henkilö 
  
  

Nimi  
  
Hallintojohtaja Heini Luoma 

  Osoite  
  
Härkätie 773, 21490 Marttila 
 

  Muut yhteystiedot 
  
heini.luoma@marttila.fi 

 
2 b.  
  

 
Rekisteriasioita  
hoitava henkilö  
  

Nimi  
  
Vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors 

  Osoite  
  
Härkätie 773, 21490 Marttila 
 

  Muut yhteystiedot 
 
anniina.bergfors@marttila.fi 

 
3.  

 
Rekisterin nimi  

 
Marttilan kunnan Webropol-kyselyiden rekisteri 

 
4.  

 
Rekisterin 
käyttötarkoitus  

 
Henkilötietoja kerätään ilmoittautumisiin, kyselyihin ja muihin vastaaviin 
tarkoituksiin. 
 
 

 
5.  

 
Rekisterin 
tietosisältö  

 
Kerättävät tiedot vaihtelevat kyselyn tarkoituksen mukaan.  
 
 

 
6.  

 
Säännönmukai-
set tietolähteet  

 
Webropol-kyselylomake ja sen kautta käyttäjien itse antamat tiedot heidän 
suostumuksellaan. 
 



 
7  

 
Tietojen 
säännönmukai-
nen 
luovuttaminen  

  
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille eikä tieto ole ulkopuolisten 
nähtävänä. 
 
Tiedot kerätään Webropol-lomakkeella. Marttilan kunta ja Webropol Oy ovat 
solmineet tietojenkäsittelysopimuksen, jossa Webropol Oy sitoutuu 
asianmukaisiin tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksiin. 
 
Tapahtuman järjestäminen saattaa kuitenkin edellyttää tietojen 
luovuttamista tapahtuman järjestelyyn osallistuvalle taholle. 
 
Kyselyn teettäjä voi tehdä vastauksista yhteenvetoja, tilastoja ja muita 
raportteja.  
 
Maksullisissa tapahtumissa tiedot luovutetaan laskutusta varten. 
 
Tietoja ei muutoin siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle. 

 
8. 

 
Tietojen käyttö ja 
suojaamisen 
yleiset periaatteet 

 
Webropol-käyttöympäristössä kerättyihin tietoihin on pääsy kyselyn 
laatijalla, asian käsittelijällä sekä Marttilan kunnan webropol-pääkäyttäjällä. 
Webropol ja sen alihankkijat käsittelevät henkilötietoja. Webropol huolehtii 
järjestelmänsä toimivuudesta ja tietoturvasta sekä henkilökuntansa 
vastuusta. Webropol Oy ei siirrä tietoja tai käsittele kyselyllä kerättyjä tietoja 
missään tilanteessa EU:n tai ETA.n ulkopuolella  
 
Webropol-kyselystä tiedot voidaan siirtää rekisterinpitäjän omaan suojattuun 
verkkoympäristöön, jonka käyttöön vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. 
Tiedot säilytetään Marttilan kunnan tietoturvaperiaatteiden mukaisesti.  
 
Rekisterissä ei käsitellä manuaalista aineistoa. 

 
9. 

 
Rekisteröidyn 
tarkastusoikeus 

 
Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa rekisteristä itseään koskevat 

tiedot maksutta enintään kerran vuodessa.  

 

Tarkastuspyynnön voi tehdä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti 

rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeella.  

 

Tarkastuspyyntö toimitetaan Marttilan kunnanvirastoon ja osoitetaan 

tietosuojavastaavalle: 

Käynti- ja postiosoite: Marttilan kunta, Härkätie 773, 21490 MARTTILA  

tietosuojavastaava@marttila.fi 

 

 
10. 

 
Tiedon 
korjaaminen 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää viivytyksettä rekisterissä 

olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-

aloitteisesti. Asiakas voi tehdä oikaisupyynnön henkilökohtaisesti tai 

kirjallisesti rekisteritietojen korjaamispyyntölomakkeella.   

 

Tiedon korjaamispyyntö toimitetaan Marttilan kunnanvirastoon ja osoitetaan 

tietosuojavastaavalle: 

Käynti- ja postiosoite: Marttilan kunta,  Härkätie 773, 21490 MARTTILA  

tietosuojavastaava@marttila.fi 

 

11. Rekisteröidyn 
informointi 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta kerrotaan kussakin Marttilan kunnan 

laatimassa Webropol-kyselylomakkeessa. 

 


