Dataskyddsbeskrivning
Kombinerad registerbeskrivning och informeringsdokument

Datum för uppgörande: 25.5.2018
Uppdaterad:
1.
Personuppgiftsansvarig

Pargas stad, miljövårdsbyrån
Strandvägen 28
21600 Pargas

2 a.
Ansvarsperson för registret

Miljövårdschef Carl-Sture Österman
carl-sture.osterman(at)pargas.fi

2 b.
Kontaktperson i ärenden
gällande registret
2 c.
Dataskyddsombudets
kontaktuppgifter

3.
Registrets namn
4.
Ändamål med och
motivering till behandling
av personuppgifter

Miljövårdschef Carl-Sture Österman
carl-sture.osterman(at)pargas.fi
Informationshanteringssakkunnig
Sari Eriksson-Lumikko
Pargas stad, förvaltningstjänster
Strandvägen 28
21600 Pargas
sari.eriksson-lumikko(at)pargas.fi
Miljövårdsmyndigheten
Skötsel av uppgifter som hör till kommunens miljövårdsmyndighet
(tillstånds-, anmälnings-, besluts- och tillsynsärenden) i enlighet med :
- miljöskyddslagen 27.6.2014/527
- lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning 24.1.1986/64
- lagen angående vissa grannelagsförhållanden 13.2.1920/26
- naturvårdslagen 20.12.1996/1096
- avfallslagen 17.6.2011/646
- vattenlagen 27.5.2011/587
- sjötrafiklagen 20.6.1996/463
- terrängtrafiklagen 22.12.1995/1710
- lagen om vattentjänster 9.2.2001/119
- lagen om friluftsliv 13.7.1973/606
- marktäktslagen 24.7.1981/555
- lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 252/2017
- miljöskyddslagen för sjöfarten 29.12.2009/1672
- kemikalielagen 9.8.2013/599
- lagen om bekämpning av oljeskador 29.12.2009/1673
Fakturering av kostnader.

5.
Registrets datainnehåll

I registret förvaras handlingar som är nödvändiga för ärendets behandling
och tillsyn, såsom ansökan, utlåtanden, bemötanden, inspektions- och
granskningsprotokoll. I registret ingår också beslutsuppgifter
(tjänsteinnehavarbeslut och nämndens protokoll)
Följande personuppgifter kan registreras i registet:

- sökandens namn, hemort, adress, telefonnummer, e-post,
personbeteckning, FO-nummer, fastighetsbeteckning,
- kontaktuppgifter för person som anhängiggjort ett ärende
- uppgifter för fakturering
- namn, adress, telefonnummer, e-post, personbeteckning,
fastighetsbeteckning, för annan sakägare
6.
Regelmässiga uppgiftskällor

Ansökningshandlingar och anmälningar, FDS:s fastighetsregister (KTJ),
Trimble WebMap och webinfo, NOTTO-registret, YLVA-datasystemet

7.
Regelmässigt utlämnande
av uppgifter

Information om beslut skickas i enlighet med respektive lag till dem som
uttryckligen har begärt det, tillsynsmyndigheterna, de myndigheter som
bevakar allmänt intresse i ärendet, till de myndigheter av vilka utlåtande
om ansökan har begärts.
För övrigt utlämnas inte uppgifter regelmässigt.

8.
Överföra uppgifter utanför
EU eller EES
9.
Principer för skyddet av
registret

Uppgifter överfös i regel inte utanför EU eller EES.
Registeruppgifter i datasystem (Dynasty och Trimble WebMap)
Uppgifterna har skyddats enligt Pargas stads datasäkerhetsförfaranden.
Personliga användarrättigheter till behandling av personuppgifter beviljas
begränsat enligt arbetsuppgifter. Då arbetsuppgifterna förändras eller
anställningsförhållandet upphör tas användarrättigheterna bort.
Personalen har tystnadsplikt.
Material i papper
Personuppgifterna behandlas endast av de personer som har rätt att göra
det på grund av sitt arbete. Personuppgifterna förvaras inlåsta.

10.
Förvaringstid för
uppgifterna

11.
Den registrerades
rättigheter

Protokollen förvaras varaktigt.
Övriga handlingar i enlighet med kommunförbundets rekommendation
"Kommunala handlingars förvaringstider. Föreskrifter och
rekommendationer"
Faktureringsuppgifter förvaras 10 år.
Den registrerades rättigheter bestäms enligt artiklarna 15-22 i EU:s
dataskyddsförordning:
- rätt till tillgång till uppgifter
- rättelse av uppgifter
- radering av uppgifter
- begränsning av behandling av uppgifter
- rätt till dataportabilitet
- rätt att göra invändningar
Kontaktpersonen vid ärenden som gäller den registrerades rättigheter är
dataskyddsombudet.

