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TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

- yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Laatimispvm:

8.12.2008

Päivitetty pvm: 8.12.2016 ja 12.3.2018
Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.
1. Rekisterinpitäjä

Nimi

Tekninen lautakunta
Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)
Osoite: Valtakatu 26, 94100 Kemi
Puhelin: 016-259 111
Sähköposti: tekpa@kemi.fi
2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi

Yhdyskuntatekniikka/Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Grönvall
Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)
Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu, maankäyttöpalvelut
Yhteyshenkilö:
Hilkka Jaakkonen
Osoite: Valtakatu 26, 94100 Kemi
Puhelin: 016-259 598
Sähköposti: hilkka.jaakkonen@kemi.fi

3. Rekisterin nimi

Timmi venesatamaohjelmisto 4.0

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus/ rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Venepaikkojen varausjärjestelmän ylläpito ja vuokrien laskutus
Yksilöidyt henkilötiedot:
Nimi, osoite, puhelinnumero ja henkilötunnus
Rekisterin käyttötarkoitus:
Venepaikkojen vuokraus ja laskutus
Henkilötietolaki 523/1999

5. Rekisterin tietosisältö

Kemin kaupungin venesatamien satama- ja laituritiedot, vuokrahinnasto,
vuokraajien henkilötiedot ja yritystiedot sekä laskutustiedot.
Teknisen toimialan ja keskusviraston asiakaspalvelupisteen yhteiskäyttöinen
tietojärjestelmä.
Tiedot ovat vuodesta 2004 alkaen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Venesatamien kartat, Kemin kaupungin päätökset venepaikkojen vuokrauksista,
vuokraajien antamat henkilötiedot.
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7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Laskutustiedot siirretään ProEconomica myyntireskontaohjelmaan.
Tietoja ei siirretä muihin tiedostohin (ei kotimaassa eikä EU:n ja Euroopan
talousalueen ulkopuolelle).

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja säilytetään valvonnan alaisena lukitussa
tilassa.
B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)
Vain määrätyillä henkilöillä on ohjelmaan tarvittavat käyttäjätunnukset ja
salasanat. Käytön valvonnasta ja laitteiden fyysisestä suojauksesta vastaa Kemin
kaupungin tietohallintokeskus.
Henkilötunnukset ovat salaista tietoa.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä on Henkilötietolain 26 §:n mukainen tarkastusoikeus omiin tietoihinsa. Tarkastuspyynnön voi esittää henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2
mainitulle vastuuhenkilölle.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen (HetiL 29 §)

Rekisterissä havaittu virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto
voidaan oikaista oma-aloitteisesti.
Rekisteröity voi myös vaatia tiedon korjaamista. Korjausvaatimus on tehtävä kirjallisesti perusteluineen kohdassa 2 mainitulle vastuuhenkilölle. Mikäli korjausvaatimukseen ei suostuta, annetaan tästä kirjallinen todistus. Rekisteröity voi viedä
asian tietosuojavaltuutetun käsittelyyn.

11. Muut mahdolliset oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta
varten (HetiL 30 §).

