REKISTERISELOSTE

dnro 42/07.01/2017

(Henkilötietolaki 10 §)

29.8.2017

1. Rekisterinpitäjä
Nimi

Oikeusrekisterikeskus
Postiosoite

Postinumero

Puhelin

PL 157

13101 HÄMEENLINNA

029 56 65631

Sähköpostiosoite

oikeusrekisterikeskus(a)om.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
Nimi

Rekisteripäällikkö Kati Kilpeläinen
Puhelin

050 592 9674
Sähköpostiosoite

oikeusrekisterikeskus(a)om.fi

3. Rekisterin nimi
Kuulutusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin merkitään tietoja julkisista haasteista niiden tiedoksi antamista ja velkojien
edunvalvontaa varten. Rekisteriin voidaan merkitä tietoja myös muista
tuomioistuimen tai viranomaisen kuulutuksista, jotka on osoitettu yleisesti velkojille
ja muille oikeuden haltijoille.
Laki julkisesta haasteesta (729/2003) 10 §
Valtioneuvoston asetus kuulutusrekisteristä (1098/2003) 5 ja 6 §

5. Rekisterin tietosisältö (rekisteröityjen ryhmät ja niihin liittyvät tiedot tai tietoryhmät)
Rekisteriin merkitään tietoja käräjäoikeuksien päätöksiin perustuvista kuulutuksista,
jotka koskevat:
Postiosoite
PL 157
13101 Hämeenlinna

julkista haastetta
Käyntiosoite
Vanajantie 10 B
13110 Hämeenlinna

Puhelin
029 56 65631

Sähköpostiosoite ja kotisivu
oikeusrekisterikeskus@om.fi
www.oikeusrekisterikeskus.fi
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konkurssivalvontaa
yrityssaneerausmenettelyn aloittamista

Lisäksi rekisteriin merkitään tietoja Patentti- ja rekisterihallituksen kuulutuksista,
jotka koskevat:
-

osakeyhtiön sulautumista, jakautumista tai varojen jakoa taikka muuta yhteisö- ja
säätiölainsäädännössä tarkoitettua toimenpidettä tai päätöstä, josta on
julkaistava kuulutus Virallisessa lehdessä.

Edellä mainitut käräjäoikeuden kuulutukset voivat koskea yksityisiä luonnollisia
henkilöitä tai yhteisöjä ja säätiöitä. Patentti- ja rekisterihallituksen kuulutukset
koskevat yhteisöjä tai säätiöitä.
Käräjäoikeuden kuulutuksiin liittyvät seuraavat tietoryhmät:
-

velkojille esitetty kehote
kuulutukseen liittyvät tiedot
kuulutettua koskevat yksilöintitiedot
asian käsittelevä käräjäoikeus ja yhteystiedot
ilmoitusten vastaanottaja ja yhteystiedot
mahdolliset lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallituksen kuulutuksiin liittyvät seuraavat tietoryhmät:
-

velkojille tai muulle taholle esitetty kehote
kuulutuslaji
kuulutettua koskevat yksilöintitiedot
muut tiedot

Ulosottoviranomaisten julkaisemat kuulutuslajit, jotka liittyvät ulosmitatun omaisuuden myyntiin:
-

Postiosoite
PL 157
13101 Hämeenlinna

asianosaiskeskustelu
jakokeskustelu
kirjallinen valvonta

Käyntiosoite
Vanajantie 10 B
13110 Hämeenlinna

Puhelin
029 56 65631

Sähköpostiosoite ja kotisivu
oikeusrekisterikeskus@om.fi
www.oikeusrekisterikeskus.fi
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6. Säännönmukaiset tietolähteet
-

käräjäoikeudet
Patentti- ja rekisterihallitus
ulosottoviranomaiset

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Jokaisella on mahdollisuus maksutta kysellä rekisterin tietoja internetin avulla osoitteessa www.kuulutusrekisteri.oikeus.fi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.
B. Järjestelmä
Käyttöliittymä suojataan käyttäjä- ja salasanatunnuksin.
Käyttöoikeuksia on rajoitettu määrä.

Postiosoite
PL 157
13101 Hämeenlinna

Käyntiosoite
Vanajantie 10 B
13110 Hämeenlinna

Puhelin
029 56 65631

Sähköpostiosoite ja kotisivu
oikeusrekisterikeskus@om.fi
www.oikeusrekisterikeskus.fi

