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1 

Rekisterin nimi 

 

Venepaikkojen ja yksityistieiden asiakasrekisteri  

2 

Rekisterinpitäjä 

Nimi 

Porvoon kaupunki/Kuntatekniikka 

Osoite 

PL 23, 06101 Porvoo 

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

040 576 0206 janita.pihlaja-wickholm@porvoo.fi, 0401785110 linda.antell-behm@porvoo.fi 

3 

Rekisterin 

vastuuhenkilö 

Tehtävänimike 

Kuntatekniikkapäällikkö 

 

4 

Yhteyshenkilö 

rekisteriä koskevissa 

asioissa 

Tehtävänimike 

Työnjohtaja/satamahoitaja, toimistosihteeri 

Osoite 

PL 23, 06101 Porvoo 

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

venepaikat@porvoo.fi tai linda.antell-behm@porvoo.fi 

5 

Kaupungin 

tietosuojavastaava 

Tehtävänimike 

Tietosuojavastaava 

Osoite 

PL 23, 06101 Porvoo      

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

tietosuojavastaava@porvoo.fi 

Muokkauspäivä 
11.5.2021 



6 

Henkilörekisterin 

sisältämien 

henkilötietojen 

säilytysaika 

Henkilötiedot säilytetään voimassa olevan venepaikkavarauksen ajan. Venepaikkavarauksen 

loputtua säilytetään henkilötiedot vielä 2 vuotta. 

Yksityisteiden yhteyshenkilöt säilytetään rekisterissä. Ne päivitetään vuosittain avustushaun 

yhteydessä. Avustamisen päätyttyä säilytetään henkilötiedot vielä 6 vuotta. 

 

7 

Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus ja 

oikeusperuste 

Asiakassuhteiden hoito venepaikkojen vuokrauksissa.  

Yhteydenpito tiekuntiin, tietojen päivitys kerran vuodessa kun tiekunnat hakevat kunnallista 

avustusta. 

 

8 

Rekisterin tietosisältö 

Venepaikka-asiakkaan itse antamat tiedot venepaikkahaun yhteydessä kuten nimi, osoite, 

henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä veneen tiedot. 

Tiekuntien hallituksen tai toimitsijamiehen yhteystiedot: 

- Puheenjohtajan, hallituksen jäsenen tai toimitsijamiehen etu- ja sukunimi 

- henkilöiden osoitetiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 

9 

Säännönmukaiset 

tietolähteet 

Asiakas ja Trafin Venerekisteri 

Tiekunnat itse 

10 

Tietojen 

säännönmukaiset 

luovutukset 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Pyynnöstä poliisille ja 

pelastusviranomaisille. 

Tiekunnan yhteyshenkilön nimi, sähköpostisosoite ja puhelinnumero voidaan luovuttaa 

tiekunnan osakkaalle tai muulle asianosaiselle pyynnöstä. 

11 

Tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 

Ei 

12 

Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Mahdolliset tulosteet säilytetään lukitussa tilassa. 

 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Venepaikkahakemukset säilytetään sähköisesti Porvoon kaupungin sähköisessä 
asiointipalvelussa sekä WDVenesatama –ohjelmassa. Teknisesti on tietojärjestelmät ja 
niiden käyttöliittymät suojattu mm. palomuurilla ja järjestelmien tiedot varmuus- 
kopioidaan säännöllisesti. Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia. 
 
Tiekuntien yhteystiedot-tiedosto ylläpidetään sähköisenä versiona verkkolevyllä ja 
sähköinen tiekuntarekisteri palveluntarjoajan järjestelmässä. Sähköiseen ympäristöön on 
myönnetty käyttöoikeudet vain niille henkilöille, joilla on sinne työtehtäviensä perusteella 
tarve.  
 
 

 



13 

Mahdollisen 

automaattisen 

päätöksenteon 

olemassaolo 

Ei ole. 

14 

Tarkastusoikeus 

Venepaikka-asiakkaalla ja tiekunnan yhteyshekilöllä on oikeus pyytää kirjallisesti häntä 

koskevat tallennetut tiedot.  Lue lisää: https://www.porvoo.fi/tietosuoja. Ennen tietojen 

antamista tulee venepaikka-asiakkaan todistaa henkilöllisyytensä kuvallisella ID-

kortilla/ajokortilla. 

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 venepaikastaan on hänellä oikeus vaatia kaikkien tietojen 

poistamista venepaikkarekisteristä. Henkilö- ja venetiedot poistuvat automaattisesti 2 

vuoden kuluttua venepaikkavarauksen päätyttyä. 

Jos/ kun tiekunnan yhteyshenkilö vaihtuu on hänellä oikeus vaatia kaikkien tietojen 

poistamista kunnan tiekuntarekisteristä. 

17 

Muut henkilötietojen 

käsittelyyn liittyvät 

rekisteröidyn oikeudet 

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille (pois lukien poliisit ja pelastusviranomaiset). 

Tiekunnan yhteyshenkilön nimi, sähköpostisosoite ja puhelinnumero voidaan luovuttaa 

asianosaiselle. 

Jos/kun asiakas luopuu venepaikastaan on hänellä oikeus vaatia kaikkien tietojen 

poistamista venepaikkarekisteristä. Henkilö- ja venetiedot poistuvat automaattisesti 2 

vuoden kuluttua venepaikkavarauksen päätyttyä. 

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/venepaikat sekä porvoo.fi ja Porvoon 

kaupungin kirjaamossa, kunnantalossa osoitteessa Rihkamatori B-porras, 

katutaso/Palvelupiste Kompassi. 

20 

Rekisterihallinto 

Venepaikka- ja yksityistierekisterin toiminnoista vastaa kuntatekniikkapäällikkö.  

Venepaikkarekisterin käyttäjänä on venepaikka-asioita hoitava työnjohtaja/satamahoitaja. 

Yksityistierekisterin käyttäjä on toimistosihteeri. 
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