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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

Mediahub Helsinki Oy:n tietosuojavastaava:
Ulla Rannikko
ulla.rannikko@mediahub.fi
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Porin kaupunki:
Kaija Laurila
kaija.laurila@pori.fi
Tietosuojavastaava

4. Rekisterin nimi ja
muoto

tietosuojavastaava@pori.fi
Rekisterin nimi
Suomiareenan rekisteri
Proggis – SuomiAreena
Rekisterin muoto
☒ sähköinen
☐ manuaalinen

5. Rekisterin
käyttötarkoitus ja
oikeusperuste

6. Rekisterin
tietosisältö ja
henkilötietojen
luokittelu

Rekisteriä käytetään SuomiAreena -tapahtuman organisointiin, tilastointiin
sekä asiakassuhteiden hoitoon. Osa järjestelmän tiedoista julkaistaan
rajapinnan kautta SuomiAreenan nettisivuilla ja mobiiliapplikaatiossa.
Henkilötietojen käsittely perustuu tehtyyn sopimukseen.
Järjestelmään kirjautuvista henkilöistä tallennetaan seuraavat tietueet:
- nimi - puhelinnumero - sähköpostiosoite
Järjestelmään tallennetuista esiintyjistä tallennetaan seuraavat tietueet:
- nimi - sähköpostiosoite - organisaatio – titteli
Sisältää erityisluonteisia tai lasten henkilötietoja
☐ Sisältää erityisluonteisia henkilötietoja
☐ Sisältää lasten henkilötietoja

7. Rekisterin
säännönmukaiset
tietolähteet

Porin kaupunki
Kirjaamo
Y-tunnus 0137323-9

Järjestelmään tallennetuilta organisaatiolta ja organisaation henkilöiltä on
saatu tiedot heiltä itseltään kolmannen osapuolen ilmoittautumisjärjestelmän
kautta. Järjestelmä mahdollistaa henkilöiden ja organisaatioiden hallinnoida
omia tietojaan.
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8. Säännönmukaiset
henkilötietojen
luovutukset ja
tietojen siirto EU:n
tai ETAn
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

9. Tietojen
säilytysaika

10v.

10. Automatisoitu
päätöksenteko ja
profilointi

☐ Sisältää automatisoitua päätöksentekoa

11. Rekisterin
suojauksen
periaatteet
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A. Manuaalinen aineisto
-

-

Mediahub Helsinki Oy:ssä ei ole manuaalista aineistoa.
Porissa manuaalinen tieto (tulosteet) otetaan järjestelmästä vain
tarvittaessa.
Hakosalo Software Oy:n manuaalinen aineisto säilytetään
lukituissa arkistokaapeissa ja käytöstä poistettava aineisto
hävitetään Paperinkeräys Oy:n - dokumentoidun Encore
tuhoamisprosessin kautta.Porissa manuaalinen tieto (tulosteet)
otetaan järjestelmästä vain tarvittaessa.
Raportointioikeus on vain tapahtumatuottajien pääkäyttäjillä.
Materiaali, joka sisältää henkilötietoja (nimiä, puhelinnumeroita
tai sähköpostiosoitteita), hävitetään tapahtuman jälkeen
tietosuoja huomioiden

B. Sähköinen aineisto
Proggis-järjestelmään voidaan syöttää myös muualta kerättyä tietoa,
jota on käsitelty tietoteknisillä menetelmillä.
-

Proggis-järjestelmään voidaan syöttää myös muualta kerättyä
tietoa, jota on käsitelty Proggis tietoteknisillä menetelmillä.
Järjestelmän käyttöoikeus edellyttää pääkäyttäjän myöntämää
käyttäjätunnusta ja käyttöoikeus rajataan käyttöoikeustasolla.
Tiedot on tallennettu tietokantoihin, jotka sijaitsevat lukitussa ja
vartioidussa konesalissa.
Järjestelmän dataliikenne on suojattu palomuurein ja
järjestelmän syötteet salattu SSL-sertifikaatilla.

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

Porin kaupunki
Kirjaamo
Y-tunnus 0137323-9
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14. Muut
henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet
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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

Porin kaupunki
Kirjaamo
Y-tunnus 0137323-9

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon
käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Yrjönkatu 6 B, 28100 Pori, PL 121, 28101 Pori
Puhelin (02) 621 1100, Faksi (02) 634 9417

www.pori.fi
etunimi.sukunimi@pori.fi

