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1 

Rekisterin nimi 

 

Luettelo Porvoon Kauppatorin sekä Raatihuoneentorin toripaikkahaltijoista  

2 

Rekisterinpitäjä 

Nimi 

Porvoon kaupunki, Kuntatekniikka 

Osoite 

Porvoon kaupunki, PL 23, 06101 Porvoo 

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

puh. (019) 520 211 

3 

Rekisterin 

vastuuhenkilö 

Tehtävänimike 

Kuntatekniikkapäällikkö 
 

4 

Yhteyshenkilö 

rekisteriä koskevissa 

asioissa 

Tehtävänimike 

torityönjohtaja 

Osoite 

Porvoon kaupunki, PL 23, 06101 Porvoo 

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

0400665181, tomas.oksanen@porvoo.fi 

5 

Kaupungin 

tietosuojavastaava 

Tehtävänimike 

Tietosuojavastaava 

Osoite 

Raatihuoneenkatu 9/PL 23, 06100 Porvoo 

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

tietosuojavastaava@porvoo.fi 

Muokkauspäivä 
19.11.2021 



6 

Henkilörekisterin 

sisältämien 

henkilötietojen 

säilytysaika 

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin toripakkavaraus on voimassa. Tiedot säilytetään 

vielä 5 vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen. 

 

7 

Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus ja 

oikeusperuste 

Tiedot kerätään pitkäaikaisten toripaikkavuokrasopimusten hallintaa ja laskutusta varten. 

 

8 

Rekisterin tietosisältö 

Toripaikkahaltijan yhteystiedot:  

- nimi, osoite ja puhelinnumero  

- vuokra-aika  

- myyntiartikkeli  

- asiakasnumero laskutusta varten  

- toripaikan numero  

 

9 

Säännönmukaiset 

tietolähteet 

Toripaikkahaltija itse 

10 

Tietojen 

säännönmukaiset 

luovutukset 

Ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin. Elintarvikevalvontaviranomaisille luovutetaan 

pyynnöstä. 

11 

Tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

12 

Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Toripaikkasopimukset paperimuodossa säilytetään kansiossa lukitussa kaapissa.  

Luettelo säilytetään siten, että siihen on pääsy vain nillä henkilöillä, joilla on siihen 

työtehtäviensä perusteella tarve. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisteri tallennetaan Porvoon kaupungin sisäiselle verkkolevylle, jolle on pääsy 

järjestelmänvalvojalla ja niillä kaupungin työntekijöillä, joille oikeudet on erikseen 

myönnetty. 

 



13 

Mahdollisen 

automaattisen 

päätöksenteon 

olemassaolo 

Ei ole. 

14 

Tarkastusoikeus 

Toripaikkahaltijalla on oikeus pyytää kirjallisesti häntä koskevat tallennetut tiedot.  Lue lisää: 

https://www.porvoo.fi/tietosuoja.  

 

15 

Oikeus vaatia tiedon 

korjaamista 

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus tulee tehdä kirjallisesti.  

Lue lisää: https://www.porvoo.fi/tietosuoja 

16 

Rekisteröidyn 

suostumuksen 

peruuttaminen 

Jos/kun asiakas luopuu toripaikastaan on hänellä oikeus vaatia kaikkien tietojen poistamista 

rekisteristä. 

17 

Muut henkilötietojen 

käsittelyyn liittyvät 

rekisteröidyn oikeudet 

      

18 

Rekisteröidyn 

valitusoikeus 

valvontaviranomaisell

e 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon mikäli hän katsoo, 

että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa 

tietosuojalainsäädäntöä. 

Yhteystiedot: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki 

19 

Muu informaatio 

Tietosuojaseloste on nähtävillä https://www.porvoo.fi/tietosuoja ja Porvoon kaupungin 

kirjaamossa, kunnantalossa osoitteessa Rihkamatori B-porras, katutaso/Palvelupiste 

Kompassi. 

20 

Rekisterihallinto 

Toripaikkarekisterin rekisterinpitäjä on kuntatekniikka, Porvoon kaupunki. 
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