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Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) mukainen
rekisteriseloste
Rekisterin nimi: Rekisteri jätteen kuljetuksista (Jätelaki 143 §) Lyhenne: Kuljetusrekisteri
1. Rekisterinpitäjä
Päijät-Hämeen jätelautakunta
postiosoite: Askonkatu 2, 15100 Lahti
p. 044 416 4352
sähköposti: jatelautakunta@lahti.fi
2a. Rekisterin vastuuhenkilö
Jäteasiamies Tiia Yrjölä
p. 044 416 3634
2b. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
Jätehuollon suunnittelija Sanna Kumpumäki
p. 044 018 7143
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Päijät-Hämeen jätelautakunta on jätelain (646/2011) 23 §:n mukainen kuntien yhteinen
jätehuoltoviranomainen. Jätelautakunnan toimialueeseen kuuluvat Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti,
Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä. Lautakunnan vastuukuntana toimii Lahden kaupunki ja
lautakunta on osa sen organisaatiota.
Henkilötietojen käsittely jätehuoltoviranomaisen rekisterissä perustuu jätelain (646/2011) mukaisesti kunnan
jätehuoltoviranomaiselle annettujen tehtävien hoitamiseen. Tehtävien hoidossa noudatetaan myös
Valtioneuvoston asetusta jätteistä (179/2012). Jätehuoltolautakunnalle kuuluvia keskeisiä jätelain mukaisia
tehtäviä, joihin henkilötietoja sisältävää rekisteriä käytetään, ovat muun muassa:
− jätehuoltomääräysten antaminen sekä määräyksiä koskevien poikkeamishakemusten ja määräysten
mukaisten ilmoitusten käsitteleminen
− jätetaksan hyväksyminen, taksan mukaisten jätemaksujen määrääminen ja jätemaksua koskevien
muistutusten ja kohtuullishakemusten käsitteleminen
− jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen ja kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle
asetettujen edellytysten täyttymisen seuraaminen ja valvominen
− jätteenkuljetusrekisterin ylläpitäminen
− kiinteistöjen kunnan järjestämään jätehuoltoon liittymisen ja jätehuoltomääräysten noudattamisen
seuraaminen
− kunnan järjestämän jätehuollon kehittäminen ja siihen liittyvien selvitysten ja suunnitelmien tekeminen.
Erityislainsäädäntö
Jätelaki 143 § Rekisteri jätteen kuljetuksista: Kunnan jätehuoltoviranomainen ylläpitää rekisteriä, johon
merkitään jätelaissa tarkoitetut tiedot. Rekisteriin merkityt henkilötiedot säilytetään viisi vuotta rekisteriin
merkitsemisen jälkeen.
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4. Rekisterin tietosisältö
Tiedot jätekuljetuksista (jätelaki 39§, jäteasetus 26 §):
− kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite
− kuljetukseen kuuluvien jäteastioiden koko ja määrä jätelajeittain
− jäteastioiden tyhjennyspäivämäärät taikka tyhjennyskertojen lukumäärä ja tyhjennysväli jätelajeittain
− kuljetusyrityksen nimi
Rakennustiedot:
− rakennuksen tiedot (rakennustunnus, rakennuksen käyttötarkoitus, koordinaatit, kokonaispinta-ala,
käytössä olotilanne, viemäritieto, asuntojen lukumäärä, toimitilojen lukumäärä)
− rakennuksen osoitetiedot
− rakennuksen ja omistajan tiedot (nimi, osoite)
− rakennuksen asukkaan tiedot (nimi)
− huoneiston asukkaiden tiedot (vanhimman asukkaan nimi ja hetu, asukasluku)
Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n ekomaksurekisteri:
− kiinteistön tiedot (osoite, rakennustunnus)
− maksajan tiedot (perusmaksuluokka, nimi ja osoite)
Jätehuoltoviranomaisen tietosisältö:
− Viranhaltijapäätökset (tyhjennysvälin pidentäminen, jätemaksun kohtuullistaminen, jätteenkuljetuksen
keskeyttäminen, jätehuollon perusmaksun poisto)
− Ilmoitukset (yhteinen jäteastia, kompostointi, jätehuollon keskeytys)
− Tieto ympäristöviranomaisen kehotuksesta ja hallintopakkomenettelystä liittyä jätehuoltoon
5. Säännönmukaiset tietolähteet
−
−
−
−
−
−
−

Kiinteistöjen omistajat, haltijat ja heidän asiamiehensä
Alueella toimivat jätteenkuljetusyrittäjät
Väestötietorekisteri
Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmä
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n ekomaksurekisteri
Jätehuoltoviranomaisen päätöstiedot
Toimialueen kuntien viranomaiset

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja voidaan luovuttaa toimialueen ympäristönsuojeluviranomaisille ja ELY-keskukselle jätehuollon
valvontatehtäviä varten.
Tietoja voidaan luovuttaa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueelta kunnallista jätehuoltopalvelua
tuottavalle jätehuoltoyhtiölle Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:lle jätelain mukaisten jätehuollon palvelutehtävien
suorittamisen mahdollistamiseksi.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
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7. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto: Manuaaliset aineistot säilytetään toimistossa lukitussa kaapissa.
B. Atk:lle talletetut tiedot: Sähköisesti toimitetut materiaalit siirretään kuljetusrekisterisovellukseen. Oikeudet
rekisteriin on jätehuoltoviranomaisessa työskentelevillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla. Siirron jälkeen
alkuperäiset tiedot säilytetään kaupungin sisäisellä levyllä jätehuoltoviranomaisen omassa kansiossa. Sisäinen
levy on suojattu palomuurein, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Jätehuoltoviranomaisen kansioon pääsy on
estetty muilta lukuun ottamatta jätehuoltoviranomaisen tehtäviä hoitavien käyttäjätunnuksia.
8. Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen ja rekisteröidyn informointi tietojen käsittelystä
Pyydettäessä rekisterissä olevalle yritykselle tai henkilölle toimitetaan seloste hänestä rekisterissä olevista
tiedoista. Pyyntöä ei tarvitse perustella. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilölle tai rekisterin
yhteyshenkilölle.
Yritysten kuljetustietojen luovuttaminen kuljetusrekisteriin perustuu jätelain 39 §:ään ja on pakollista.
9. Henkilötietojen suojausluokka
Salainen

Rekisterinpitäjä on hyväksynyt rekisteriselosteen ja vastaa rekisteriin otettujen henkilötietojen käsittelyn
lainmukaisuudesta.

Lahdessa 1.10.2020
Tiia Yrjölä
Tiia Yrjölä, jäteasiamies

