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1 

Rekisterin nimi 

 

Porvoon veden tekstiviestitiedotusjärjestelmän asiakasrekisteri  

2 

Rekisterinpitäjä 

Nimi 

Liikelaitos Porvoon vesi 

Osoite 

Mestarintie 2, 06150 Porvoo 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

019 520 2626, vesilaitos@porvoo.fi 

3 

Rekisterin 
vastuuhenkilö 

Tehtävänimike 

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja 
 

4 

Yhteyshenkilö 
rekisteriä koskevissa 
asioissa 

Tehtävänimike 

Apulaisjohtaja  

Osoite 

Mestarintie 2, 06150 Porvoo 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

019 520 2626, vesilaitos@porvoo.fi 

5 

Kaupungin 
tietosuojavastaava 

Tehtävänimike 

Tietosuojavastaava 

Osoite 

Raatihuoneenkatu 9, 06100 Porvoo 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

tietosuojavastaava@porvoo.fi 

Muokkauspäivä 
4.6.2018 



6 

Henkilörekisterin 
sisältämien 
henkilötietojen 
säilytysaika 

 

Järjestelmätoimittaja hankkii uudet numerotietokannat 4 kertaa vuodessa. Henkilön itse 
rekisteröimät tiedot säilytetään kunnes käyttäjä poistaa/pyytää poistamaan tiedot. 

7 

Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus ja 
oikeusperuste 

 

Asukkaille tiedottaminen häiriö- ja poikkeustilanteissa. 

 

8 

Rekisterin tietosisältö 

 

Asukkaiden nimi, puhelinnumero ja sijaintitieto (osoitteen perusteella), vain yli 16 vuotiaat 
henkilöt joilla puhelinnumeroon liittyvä osoite on Porvoon kunnan alueella. 

9 

Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 

Puhelinoperaattorit tai asiakkaan oma rekisteröityminen 

10 

Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 

Ei luovuteta. 

11 

Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

 

Ei luovuteta. 

12 

Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Ei manuaalisa aineistoja.  

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Järjestelmä on suojattu käyttäjäkohtaisella kirjautumisella.  

 

 

 

13 

Mahdollisen 
automaattisen 
päätöksenteon 
olemassaolo 

 

Ei ole. 



14 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä ja tarkastaa omat 
henkilötietonsa. Tiedonsaantiin, korjaamiseen tai poistamiseen liittyvät lomakkeet ovat 
saatavilla Kompassista, Rihkamatori B, 06100 Porvoo tai osoitteesta: 
www.porvoo.fi/tietosuoja 

15 

Oikeus vaatia tiedon 
korjaamista 

Rekisteröity voi vaatia epätarkan tai virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä. 
Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen poistamista tai siirtämistä tai vaatia käsittelyn 
rajoittamista 

16 

Rekisteröidyn 
suostumuksen 
peruuttaminen 

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa mahdollinen suostumus koskien 
henkilörekisterissä olevia tietojaan ja niiden käsittelemistä. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti 
rekisterin yhteyshenkilölle. 

17 

Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien 
henkilötietojensa poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on oikeus 
kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja mielipidetutkimusta 
varten. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä 
on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterin 
yhteyshenkilölle. 

18 

Rekisteröidyn 
valitusoikeus 
valvontaviranomaisell
e 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn 
liittyen. 

19 

Muu informaatio 

Tietosuojaseloste on nähtävissä kunnan verkkosivulla tai Porvoon veden toimistolla virka-
aikana. 

20 

Rekisterihallinto 

      

 

 


