Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen henkilörekisterin rekisteriseloste
Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokaisen saatavilla. Tästä velvollisuudesta
voidaan poiketa, jos se on välttämätöntä valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen
järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi taikka verotukseen tai julkiseen talouteen liittyvän valvontatehtävän vuoksi.
Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot.
Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja
säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.
Rekisterinpitäjä
Forssan kaupunki (0145626-1)
käyntiosoite: Turuntie 18, 30100 Forssa
postitusosoite: PL 62, 30101 Forssa
Puh. 03 41 411 (vaihde)
kirjaamo@forssa.fi
Rekisterin yhteyshenkilö
Päivi Majava
Forssan kaupunki
Puh.03 4141 5264
Paivi.majava@forssa.fi
Tietoja käyttävät
Keskushallinnon markkinointi
Rekisterin nimi
Väestötietojärjestelmä, Forssa
Rekisterin yleiskuvaus
Maistraatti toimittaa Forssan kaupungille väestötietojärjestelmään perustuvat tiedot: Forssan kaupunkiin vakinaisesti muuttaneiden ja kaupungista vakinaisesti pois muuttaneiden
yli 6 viikkoisten henkilöiden nimi-, osoite- ja syntymäaikatiedot (ml. kotikuntatiedot mistä/minne muuttaneet). Tiedot toimitetaan paperisena luettelona, toimituspäivä kuukauden
toinen tai kolmas viikko.
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Rekisterin käyttötarkoitus
Muuttoliikenteen seuranta.
Kaupungin henkilöstöstä vain sitä työssään tarvitsevat pystyvät käyttämään toimitettuja
tietoja. Maistraatin luettelon toimituksen jälkeen lähetetään kaupunkiin muuttaneille tervehdyskirjeen muodossa tietopaketti kaupungin tarjoamista palveluista.
Rekisterin tietolähteet ja tiedot
Rekisterin ylläpidon tietolähde on Hämeen maistraatin toimittama Väestörekisterikeskuksen väestötiedot. Tiedot saadaan maistraatilta kerran kuukaudessa. Tiedot koskevat kaupungin alueille muuttavien henkilöiden sekä alueelta poismuuttavien henkilöiden tietoja.
Rekisterinpitäjän toimesta ei tehdä muutoksia henkilötietoihin.
Saaduista tiedoista koostetaan sähköinen luettelo kaupunkiin muuttaneet ja poismuuttaneet ikäryhmittäin. Tiedoista ei muodostu henkilörekisteriä, sillä tiedoista ei kerätä henkilötietoja, ainoastaan mistä/minne muutettu ikäryhmätietoineen (0-14v, 15-24v, 25-64v ja 65v
+ vanhemmat). Ko. yhteenvetoa käytetään kaupungin hallinnon ja markkinoinnin perustietona muuttoliikenteen seurantaan.
Tietojen luovutus
Rekisterissä olevia henkilötietoja saa käyttää vain kaupungin/ kunnan toimialaan kuuluvien
tehtävien hoitamisessa. Tietoja ei saa luovuttaa kuntahallinnon ulkopuolelle eikä hallinnossa henkilöille, jotka eivät niitä tehtävissään tarvitse.
Tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia
tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Forssan kaupunki/ Tietohallintopäällikkö, PL 62 30101 Forssa tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@forssa.fi. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä olevin yhteystiedoin osoitteessa Turuntie 18, 30100 Forssa.
Rekisteröidyillä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Väestörekisterikeskukselle osoitteeseen PL 123, 00531 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo@vrk.fi.
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