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1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Mustankorkea Oy
Osoite

Kivääritehtaankatu 6 C, 40100 Jyväskylä
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh. 010 325 3900
Nimi

MKO Ympäristöpalvelut Oy
Osoite

Ronsuntaipaleentie 204, 40500 Jyväskylä
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh. 010 248 3660
2. Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa
3. Rekisterin nimi

Nimi

Hanna Kemppainen
Osoite

Kivääritehtaankatu 6 C, 40100 Jyväskylä

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh. 050 311 9025
Mustankorkean kulunhallintajärjestelmät

4. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Järjestelmillä ohjataan ja valvotaan Mustankorkean jätekeskuksen toiminta-alueella
tapahtuvaa ajoneuvo- ja henkilöliikennettä sekä estetään luvaton liikenne. Lisäksi
valvotaan Kivääritehtaan toimipisteen henkilöliikennettä ja estetään luvaton
henkilöliikenne. Näitä tarkoituksia varten rekistereihin tallennetaan jätekeskuksen
alueella liikkuvien ajoneuvojen ja niiden haltijoiden/ omistajien tietoja sekä
Mustankorkea Oy:n sekä MKO Ympäristöpalvelut Oy:n henkilöstön tietoja sekä
jätekeskuksella että Kivääritehtaalla. Järjestelmissä pidetään yllä myös henkilöiden
hallussa olevia avaimia.

5. Rekisterin
tietosisältö

Henkilöistä voidaan tallentaa seuraavia tietoja;
Henkilön/asiakkaan/yhteistyöyrityksen nimi
osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
organisaatio
ajoneuvon rekisteritunnus
avaimen/kulkukortin numero
kulkuoikeudet
kulkukorttien/-tunnusten lokitietoja

6. Säännönmukaiset tietolähteet
7.
Säännönmukaiset
tietojen
luovutukset
8. Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Rekisteröityjen omat ilmoitukset kulkulupaa pyydettäessä.
Mustankorkea Oy:n ja MKO ympäristöpalveluiden henkilöstörekisterit.
Tietoja voidaan luovuttaa poliisille tai vartiointiliikkeelle rikosepäilytapauksissa.

Tietoja ei siirrettä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
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9. Rekisterin
suojauksen
periaatteet
10.
Henkilötietojen
säilytysaika

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja
käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

11. Oikeus
tietojen
tarkastamiseen ja
oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekistereihin on
tallennettu. Tietopyyntö tehdään henkilökohtaisesti Mustankorkea Oy:n
Kivääritehtaan toimipisteellä, Kivääritehtaankatu 6 C, 40100 Jyväskylä.

12. Oikeus
tietojen
poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman
aiheetonta viivytystä edellyttäen, että

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa
kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin
henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja
säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja kohdassa 4 kuvattuihin
tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun niiden käsittelylle ei
ole enää laillista perustetta.

Rekisteröity voi esittää tietojensa oikaisemista, milloin tahansa.

•
•
•
•
13. Oikeus tehdä
valitus
valvontaviranom
aiselle
14.
Rekisteriselosteen
muutokset

henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita
varten niitä muutoin käsiteltiin;
rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä
käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön
perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo,
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa
tietosuojasääntelyä.
Mikäli tätä selostetta muutetaan, laitetaan muutettu seloste näkyville päivättynä,
Mustankorkean ja MKO Ympäristöpalveluiden omille nettisivuille.

