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
Velkajärjestelyrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä ylläpidetään velallisen maksuohjelman toteuttamisen turvaamiseksi ja
hänen maksukykynsä ylittävän vastaisen velkaantumisen estämiseksi, velkajärjestelyn
myöntämisen edellytysten selvittämiseksi sekä tilasto- ja tutkimustoimintaa varten.
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 87 § (58/1993)
Asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä 7 § ja 9 § (57/1993)

5. Rekisterin tietosisältö (rekisteröityjen ryhmät ja niihin liittyvät tiedot tai tietoryhmät)
Velallinen:
- nimi
- aikaisempi nimi
- henkilötunnus
Postiosoite
PL 157
13101 Hämeenlinna

Käyntiosoite
Vanajantie 10 B
13110 Hämeenlinna

Puhelin
029 56 65631

Sähköpostiosoite ja kotisivu
oikeusrekisterikeskus@om.fi
www.oikeusrekisterikeskus.fi
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lähiosoite
postinumero ja postitoimipaikka
puhelinnumero
fax-numero
kotikunta
aikaisempi kotikunta

Tuomioistuin ja asia:
-

tuomioistuimen nimi
tuomioistuintunnus
osastoryhmä/osasto
tuomioistuimen osoitetiedot
asian diaarinumero
asianimike
onko yhdessäkäsittelyä
hakemuksen tekijä (velallinen/velkoja)
vireilletulopäivä

Velkajärjestelyn määräpäivät:
-

velallisen kuuleminen
velkojain kuuleminen
ohjelmaehdotus
lausumat maksuohjelmasta
maksuohjelman vahvistamis- tai hylkäämispäivä ennakkoilmoituksena
(VJL 62a §:n 1 momentissa tarkoitettu maksuohjelmaa koskevan päätöksen
antopäivä)

Tuomioistuimen ratkaisu:
- ratkaisupäivä, -numero ja ratkaisusta valittaminen
- velkajärjestelyn aloittamispäivä
- maksuohjelman vahvistamispäätös tai muun hakemuksen hyväksymä päätös
- muu päätös, jolla hakemuksen käsittely on päättynyt
Maksuohjelmaa koskevat tiedot:
- maksuohjelman kesto vuosina
- maksuohjelman päättymispäivä, tavalliset velat
Postiosoite
PL 157
13101 Hämeenlinna

Käyntiosoite
Vanajantie 10 B
13110 Hämeenlinna

Puhelin
029 56 65631

Sähköpostiosoite ja kotisivu
oikeusrekisterikeskus@om.fi
www.oikeusrekisterikeskus.fi
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- maksuohjelman päättymispäivä, vakuusvelat
- tieto siitä, että maksuvelvollisuus on kokonaan poistettu
(päättymispäivä ilmoitettava myös tässä tapauksessa)
Hakijaa ja selvittäjää koskevat tiedot:
-

asianosaisasema ja nimi
lähiosoite
postinumero ja postitoimipaikka
puhelinnumero
fax-numero

Muut tiedot:
- rekisteriin merkitään lisäksi päivä, jolloin ko. dokumentti on poistettu Velkajärjestelyrekisteristä
6. Säännönmukaiset tietolähteet
- käräjäoikeudet
- hovioikeudet
- Korkein oikeus
Tuomioistuimet tallentavat tietoja velkajärjestelyrekisteriin yksityishenkilön
velkajärjestelystä annetun asetuksen 7 §:n 2 momentin nojalla (58/1993).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Jokaisella on oikeus saada tietoja rekisteriin merkityistä seikoista.
Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti luottotietotoiminnan harjoittajille luottotietorekisterin pitämistä varten.
Tietoja voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai muuna massaluovutuksena tuomioistuimille velkajärjestelyyn liittyviä tehtäviä varten ja ulosotto-,
vero-, poliisi- tai muulle viranomaiselle perintä- ja täytäntöönpanotehtäviä varten.

Postiosoite
PL 157
13101 Hämeenlinna

Käyntiosoite
Vanajantie 10 B
13110 Hämeenlinna

Puhelin
029 56 65631

Sähköpostiosoite ja kotisivu
oikeusrekisterikeskus@om.fi
www.oikeusrekisterikeskus.fi
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Lupa saada tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla voidaan lisäksi antaa sille, joka
tarvitsee tietoja luoton myöntämistä ja valvontaa varten.
Teknisen käyttöyhteyden saaminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja
salasanaa.
Tiedot päättyneistä velkajärjestelyistä on pidettävä salassa. Tietoja voidaan luovuttaa
myös sähköisessä muodossa, jos luovutuksen saajalla on oikeus tallettaa ja käyttää
niitä. Päättyneitä velkajärjestelyjä koskevia tietoja voidaan luovuttaa vain
tuomioistuimelle velkajärjestelyasioiden valvontaa varten.
Tietojen luovuttamista koskevat säännökset:
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 87 §
Asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä 10 §

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
Manuaalinen aineisto arkistoidaan ja säilytetään Oikeusrekisterikeskuksen arkistonmuodostamissuunnitelmassa määrätyn ajan.
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

