
1. REKISTERINPITÄJÄ 

Kuusan Vesihuolto-osuuskunta 

y-tunnus: 1798839-3 

2. REKISTERIN NIMI JA YHTEYSTIEDOT 

Kuusan Vesihuolto-osuuskunnan jäsenrekisteri 

Rekisterin voimassa olevat yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta  

www.kuusanvesiosuuskunta.fi/info   

3. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄSITTELYN PERUSTE 

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on osuuskunnan jäsenrekisterin ylläpito sekä palvelumaksujen 

laskutus, perintä ja seuranta. Lisäksi yhteystietoja tarvitaan jäsenyhteydenpitoon ja tarvittaessa 

verkoston häiriötilanteista ilmoittamiseen vedenkäyttäjille. 

Henkilötietojen käsittely perustuu osuuskunnan käyttötarkoituksiin perustuvaan 

sopimussuhteeseen ja sopimuksen täytäntöönpanoon sekä lakimääräiseen velvoitteeseen hoitaa 

vesihuoltotoimintaa lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti. 

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Jäsenen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, vuosittaiset vesimittarinlukemat ja 

vedenkulutustiedot sekä laskutustiedot. Lisäksi verkostoon liittyneen kiinteistön kiinteistötunnus ja 

kiinteistön johtokartat. 

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään kiinteistön liittymä- ja veden toimitussopimuksen 

yhteydessä sekä osuuskunnan internet -sivuston verkkolomakkeella. Lisäksi henkilötietoja saadaan 

väestörekisterikeskuksesta sekä muilta asiakassuhteen hoitamiseen liittyviltä 

yhteistyökumppaneilta tai palveluista (esim. kiinteistö- ja rakennusrekisteri, maistraatti). 

6. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta osuuskunnan ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa 

osuuskunnan sopimus- ja yhteistyökumppaneille jäsenyyteen liittyvien palveluiden ja etuuksien 

tarjoamiseksi ja toimittamiseksi tai viranomaisille viranomaistehtävien hoitamiseksi.  

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

7. REKISTERIN SUOJAUS 

a. Manuaalinen aineisto 

Aineistoa säilytetään arkistokaapissa lukitussa tilassa vesiosuuskunnan toimistolla.  

b. Sähköinen aineisto 

Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietoturvallisesti käyttämiimme tietojärjestelmiin 

sekä tiedon tallennuspaikkoihin, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka 

tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään 

henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.  

Henkilötietojen säilytysajat määräytyvät osuuskuntalain, vesihuoltolain ja kirjanpitolain mukaisesti. 

Liittymis- ja käyttösopimukset liitteineen säilytetään niiden voimassaoloajan. Laskutus- ja 

kirjanpitotiedot säilytetään 10 vuotta. 

http://www.kuusanvesiosuuskunta.fi/info


8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

‐ Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot. 

‐ Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista. 

‐ Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen siirtämistä järjestelmästä 

toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle. 

‐ Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely 

perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen. 

‐ Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity 

katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa 

tietosuojalainsäädäntöä.  

‐ Pyynnön voi esittää suoraan tämän rekisterinpitäjän edustajalle (kohta 2). 

 


