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

Atk-suunnittelija Päivi Ahola
paivi.ahola@pori.fi

4. Rekisterin nimi ja
muoto

Tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@pori.fi
Rekisterin nimi
Tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisteri
Rekisterin muoto
☒ sähköinen
☒ manuaalinen

5. Rekisterin
käyttötarkoitus ja
oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn
välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin
osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella
tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin,
markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden
hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja
mahdollistamiseksi.

6. Rekisterin
tietosisältö ja
henkilötietojen
luokittelu

Tapahtumasta riippuen osallistujan nimi ja yhteystiedot,
mahdollisesti muut henkilötiedot kerätään henkilöltä itseltään.
Tiedot kerätään vain, jos tiedoille on perusteltavissa oleva syy.
Sisältää erityisluonteisia tai lasten henkilötietoja
☒ Sisältää erityisluonteisia henkilötietoja
Ruoka-aine allergiat
☒ Sisältää lasten henkilötietoja
Etu- ja sukunimi sekä syntyajasta kuukausi ja vuosi.

7. Rekisterin
säännönmukaiset
tietolähteet

Osallistujan ilmoittamat tiedot.

8. Säännönmukaiset
henkilötietojen
luovutukset ja

Ei luovuteta eikä siirretä tietoja EU:n tai ETAn ulkopuolelle.

tietojen siirto
EU:n tai ETAn
ulkopuolelle
9. Tietojen
säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen
rekisteröiden tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän
tapahtuman mahdollistamiseksi. Tiedot poistetaan, kun niiden
edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

10. Automatisoitu
päätöksenteko ja
profilointi

☐ Sisältää automatisoitua päätöksentekoa

11. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Osallistujalistat tallennettu salattuun kansioon, johon pääsy vain
muutamilla. Aktiivisessa tapahtumassa osallistujalistat ohjaajan
käytössä ja säilytetään lukollisessa kaapissa kauden ajan.
B. Sähköinen aineisto
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on
estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy
tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen
tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm.
Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin
pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset
henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja
ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat
palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin
väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

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/poritieto/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.

