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1a  
Rekisterin pitäjä 

Nimi 
Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy 
 
Osoite 
Tekninen keskus, Kuninkaanlähteenkatu 12, 38701 Kankaanpää 
 
Muut yhteystiedot 
puh. 044 577 2644, 044 577 2619 
 

2  
Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
Susanna Tolvanen, jätehuollon suunnittelija 
 
Osoite 
Tekninen keskus, Kuninkaanlähteenkatu 12, 38701 Kankaanpää 
 
Muut yhteystiedot 
susanna.tolvanen@kankaanpaa.fi 
 

3 
Rekisterin nimi 

jätehuollon asiakasrekisteri 

4 
Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

Jätehuollon tietojen ylläpitämiseksi jätehuollon viranomaisella on velvoite 
ylläpitää rekisteriä (jätehuollon asiakasrekisteri) jätelain 143 §:n nojalla ja 
siihen on koottuna ohessa mainittuja tietoja. 
 
Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy on Kankaanpään kaupungin 
omistama yksityinen osakeyhtiö, joka hoitaa jätehuollon järjestämisen 
viranomaistehtävät. Jätehuollon asiakasrekisterin avulla seurataan 
kiinteistöjen jätehuoltoon kuulumista, liittymisvelvollisuutta ja 
ekomaksulaskutusta. 
 
Viranhaltija hyväksyy asiakasrekisteriin pohjautuvan laskutuksen 
maksuunpanoluettelot. 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Henkilötiedot 
-nimi (kiinteistön haltija/omistaja, yrityksen nimi) 
-laskutusosoite ja muut laskuyhteystiedot 
-puhelinnumeron ja/tai sähköpostiosoitteen 
 
Kiinteistö-, rakennus- ja jätehuoltotiedot 
-osoite 
-rakennus-/kiinteistötunnus 
-käyttötarkoitus 
-jätehuollon järjestäytymismuoto (punnitus- /astiakeräysasiakkuus) 
-punnitusasiakkaiden tapahtumatiedot (aika, paino, jätelaji) 
-kiinteistökohtaisen keräyksen tapahtumatiedot 
-jäteastiatiedot (koko, määrä, tyhjennystaajuus, kimppa-astia) 
-mahdolliset viranomaispäätökset 
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6 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Rekisteri koostuu jätteenkuljetusyritysten ilmoittamista jätteiden 
kuljetustiedoista ja Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy:n 
asiakastiedoista sekä kiinteistörekisteristä, rakennusrekisteristä ja 
väestörekisteristä saaduista tiedoista. Tietoja on päivitetty asiakkaiden 
omilla ilmoituksilla, pankkien suoramaksu- ja e-laskuasiakkuustiedoilla. 
 
Rekisteriä ylläpidetään ensisijaisesti asiakkailta saaduin tiedoin. Asiakas 
on velvollinen jätehuoltomääräysten mukaan ilmoittamaan palveluiden tai 
osoitteen muutoksista.  
 

7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. 
 
Omistajakunnan jätelakia valvovalle ympäristönsuojeluviranomaiselle 
voidaan luovuttaa yksittäisiä tietoja, jotka liittyvät viranomaisen 
valvontatehtäviin. 
 

8 
Tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 
Manuaaliset aineistot tuhotaan paperisilppurilla lukukelvottomiksi ja silppu 
sijoitetaan paperinkeräykseen. 
Mikäli manuaalista aineistoa toimitetaan, niitä säilytetään poissa näkyviltä 
lukitussa kaapissa, kunnes ne on siirretty sähköiseen rekisteriin, minkä 
jälkeen ne tuhotaan yllä mainitulla tavalla. 
 
B Sähköisessä järjestelmässä käsiteltävät tiedot 

Tiedot ovat tallennettu tietosuojattuun asiahallintaohjelmaan. Ohjelmassa 
tietoja voivat nähdä vain käyttäjätunnukset omaavat henkilöt. 
Organisaation ulkopuoliset eivät pääse asianhallintaohjelmaan, joka on 
käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattu. 
 

10 
Tarkastusoikeus 

Jokaisella on oikeus tarkistaa itseään, yritystään ja 
omistamaansa/hallitsemaansa kiinteistöä koskevat rekisteritiedot. 
Osakkuus esimerkiksi kuolinpesässä riittää tietojen tarkastamiseen. 
 
Tarkastuspyyntö tulee esittää suullisesti tai kirjallisesti 
jätehuoltoviranomaiselle. Tietoja tarkistaessa tulee pystyä todistamaan 
oikeutensa tietoihin.  
 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista 

Jokaisella, jonka tiedot ovat kirjattu väärin jätehuollon asiakasrekisteriin, 
on oikeus vaatia tiedon korjausta. Korjauspyyntö esitetään tietoja 
tarkastaessa jätehuollon asiakasrekisterin yhteyshenkilölle tai 
jätehuoltoviranomaiselle. 
 

12 
Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Tietoja ei käytetä suoramainontaan, etämyyntiin, muuhun 
suoramarkkinointiin, markkina- tai mielipidetutkimuksiin, henkilö 
matrikkeleihin tai sukututkimuksiin. 
Jätehuoltoyhtiö voi käyttää tietoja jätehuollon järjestämistä tai jätehuollon 
toimivuutta koskeviin selvityksiin, joita jätelaki edellyttää. 
 

 


