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Seinäjoen keskussairaalan pysäköintilupien rekisteriseloste 

Tämä on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 13 mukainen pysäköintilupiin liittyvä 

henkilörekisteriseloste, jolla täytetään asetukseen pohjautuva tiedonantovelvollisuus. Tämä korvaa 

1.4.2011 päivätyn rekisteriselosteen. 

 

1 Rekisterin nimi Seinäjoen keskussairaalan pysäköintilupien asiakasrekisteri 

2 Rekisterinpitäjä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallitus 

Posti-/käyntiosoite 

Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki 

Puhelin vaihde 06 415 4111 

3 Rekisterin vastuuhenkilö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Rekisteriasioita hoitava 

henkilö 

 

3.2 Tietosuojavastaava 

Sairaanhoitopiirin rakennuttajasihteeri Riitta Kemppainen 

 

Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu  

– huolehtia, että pysäköintilupia käytetään asianmukaisesti 

– tarkistaa pysäköintiluvat tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran 

vuodessa 

– huolehtia pysäköintiluparekisterin asianmukaisesta tietosuojauksesta 

– huolehtia, että pysäköintilupien anominen ja käyttö ohjeistetaan ja 

että siitä annetaan riittävä tiedotus koko henkilökunnalle. 

 

Rakennuttajasihteeri Riitta Kemppainen tai hänen varahenkilönsä. 

 

 

Sairaanhoitopiirin tietosuojavastaava 

Puh. 06 415 4111, tietosuojavastaava(at)epshp.fi 

4 Rekisterin käyttötarkoitus Pysäköintiluparekisteriin kerätään henkilötietoja niistä viranhaltijoista, 

työntekijöistä ja ulkopuolisista urakoitsijoista, joille on myönnetty sai-

raanhoitopiirin pysäköintilupa Hanneksenrinteen maksullisille pysäköin-

tipaikoille. 

 

Rekisteriä käytetään myönnettyjen pysäköintilupien hoitamiseen ja palve-

lu ylläpitoa varten. 

5 Rekisterin tietosisältö Asiakkaista voidaan tallentaa nimi, puhelin- ja sähköpostitiedot, tieto 

ammatista, työpisteen sijainnista ja ajoneuvon rekisterinumerosta. Asia-

kas on velvollinen ilmoittamaan rekisteriin tehtävät muutokset. 

 

Asiakkaalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta toimittaa tietoja rekisterinpi-

täjälle. Tietojen antamatta jättäminen saattaa estää pysäköintiluvan saa-

misen. 

6 Säännönmukaiset tietoläh-

teet 

Rekisterin tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään kerättävät tiedot, jotka 

on ilmoitettu pysäköintilupa-anomuksessa. 
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7 Tietojen säännönmukaiset 

luovutukset 

Tietoja asiakkaista luovutetaan tarvittaessa Seinäjoen keskussairaalan 

yhteistyökumppanille; Seinäjoen kaupungin pysäköinninvalvonnalle asi-

oiden hoitamista varten. Henkilötietoja ei luovuteta ilman asianosaisen 

nimenomaista suostumusta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä 

mainitussa tarkoituksessa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. 

8 Tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA ulkopuolle. 

9 Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

Manuaalinen aineisto säilytetään Kiinteistö- ja tilapalveluiden rakennutta-

jasihteerin käsiarkistossa pysäköintiluvan voimassa olon mukaan, jonka 

jälkeen tiedot hävitetään. 

 

Data-tallenteella oleva aineisto säilytetään verkkolevyllä Excel–muodossa 

olevana tiedostona pysäköintiluvan voimassa olon mukaan, jonka jälkeen 

tiedot hävitetään. 

10 Rekisteröidyn tarkastus-

oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteritiedot osoit-

tamalla tarkastuspyyntö rekisterin vastuuhenkilölle. Tarkastuspyyntö 

tulee tehdä kirjallisesti ja se on allekirjoitettava omakätisesti. 

 

Tiedot voidaan toimittaa myös sähköisesti luettavassa muodossa rekiste-

röidyn pyynnöstä. 

11 Tiedon korjaaminen Rekisterissä havaittu virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentu-

nut tieto korjataan annettujen ohjeiden mukaisesti. 

 

Pysäköintiluvan haltijan kirjallisesti tekemästä vaatimuksesta rekisteritie-

toja voidaan oikaista, poistaa tai täydentää annettujen ohjeiden mukai-

sesti. 

12 Rekisterin ylläpito Rekisteriä ylläpitää rakennuttajasihteeri Riitta Kemppainen tai hänen va-

rahenkilönsä 

13 Profilointi ja automaatti-

nen päätöksenteko 

Pysäköintilupien rekisteriin ei sisälly profilointia tai automaattista pää-

töksentekoa. 

 


