PORIN KAUPUNKI
TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Porin kaupunki
PL 121
28101 Pori
käyntiosoite: Hallituskatu 12
sähköposti: kirjaamo@pori.fi
puh. 02 621 1100

2. Rekisterin
vastuuhenkilö

ICT-yksikön päällikkö Heikki Haaparanta
heikki.haaparanta@pori.fi

3. Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Tarkastaja Johanna Jokelainen, johanna.jokelainen@pori.fi ja
toimistonhoitaja Merita Pajunen merita.pajunen@pori.fi

4. Rekisterin nimi ja
muoto

Tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@pori.fi
Rekisterin nimi
Sidonnaisuusrekisteri
Rekisterin muoto
☒ sähköinen
☐ manuaalinen

5. Rekisterin
käyttötarkoitus ja
oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n perusteella. Kunnan
luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä
sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä
varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi
olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka
valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa
ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä
sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

6. Rekisterin
tietosisältö ja
henkilötietojen
luokittelu

Henkilöpiiri:
Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999)
tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja
varajäsenet, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat, kunnanjohtaja, pormestari ja
apulaispormestari sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä
jaostojen esittelijät.
Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999)
tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaoston jäsenet ja
varajäsenet, muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajat ja
varapuheenjohtajat.
Tietosisältö: Yllä mainittujen henkilöiden kuntalain 84 §:ssä
tarkoitetut luottamus- ja virkatehtävän hoitamisen kannalta
merkitykselliset sidonnaisuudet: johtotehtävät ja

luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja
muissa yhteisöissä merkittävä varallisuus ja muut
sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai
virkatehtävien hoitamisessa.
Sisältää erityisluonteisia tai lasten henkilötietoja
☐ Sisältää erityisluonteisia henkilötietoja
☐ Sisältää lasten henkilötietoja
7. Rekisterin
säännönmukaiset
tietolähteet

Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset.

8. Säännönmukaiset
henkilötietojen
luovutukset ja
tietojen siirto
EU:n tai ETAn
ulkopuolelle

Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain 84 §:n mukaan
tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista
rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu.
Tietoja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Ei muita
siirtoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Tietojen
säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö on
ilmoitusvelvollinen.

10. Automatisoitu
päätöksenteko ja
profilointi

☐ Sisältää automatisoitua päätöksentekoa

11. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
B. Sähköinen aineisto
Rekisterin tietojen muokkaus on mahdollista vain tunnistautuneille
käyttäjille käyttäen TUPAS-tunnistautumista. Rekisterin käyttäminen
on mahdollista vain salatun HTTPS-yhteyden avulla.
Rekisteriä ylläpidetään turvallisissa konesaleissa, jossa on erillinen
pääsynvalvonta.

12. Rekisteröidyn
tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja
hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena
rekisterin pitäjälle. Ohjeet pyynnön tekoon löytyvät sivulta
www.pori.fi/pori-tieto/tietosuoja

13. Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee
ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja
virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin
tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset
henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla
lisäselvitys. Ohjeet pyynnön tekoon löytyvät sivulta
www.pori.fi/pori-tieto/tietosuoja

14. Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa
käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

a) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden,
jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa
rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
b) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa
henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön
rajoittamista;
c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja
käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä
oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi;
d) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä
odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän
oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.
Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn
suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa
suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen
peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen
peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
15. Valitusoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valitus
henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

