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1 

Registrets namn Kundregister över båtplatser och enskilda vägar 

2 

Personuppgiftsansvari
g 

Namn 

Borgå stad/stadsutvecklingsnämnden 

Adress 

PB 23, 06101 Borgå 

Andra kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-post) 

0405203203 janita.pihlaja-wickholm@borga.fi, 0401785110 linda.antell-behm@borga.fi 

3 

Ansvarsperson för 
registret 

Uppdragsbeteckning 

Kommunteknikchef 

4 

Kontaktperson i frågor 
om registret 

Uppdragsbeteckning 

Arbetsledare/hamnföreståndare, byråsekreterare 

Adress

PB 23, 06101 Borgå 

Andra kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-post) 

venepaikat@porvoo.fi eller linda.antell-behm@borga.fi 

5 

Stadens 
dataskyddsombud 

Uppdragsbeteckning 

Dataskyddsombud 

Adress 

PB 23, 06101 Borgå 

Andra kontaktuppgifter (t.ex. telefon under tjänstetid, e-post) 

tietosuojavastaava@porvoo.fi 

Senast ändrat 
11.5.2021 



6 

Den period under 
vilken 
personuppgifterna i 
personregistret 
kommer att bevaras 

Personuppgifterna bevaras så länge som båtplatsreservationen är i kraft. När 
båtplatsreservationen har gått ut, bevaras personuppgifterna ytterligare 2 år. 

Kontaktpersonerna för enskilda vägar bevaras i ett register. De uppdateras årligen i 
samband med ansökan om understöd. När understödet har upphört, bevaras 
personuppgifterna ytterligare 6 år. 

7 

Ändamålen med och 
den rättsliga grunden 
för behandlingen av 
personuppgifter 

Skötsel av kundrelationer vid uthyrning av båtplatser. 

Kontakter till väglag, uppdatering av uppgifterna en gång per år, när väglagen ansöker om 
kommunalt understöd. 

8 

Registrets innehåll 

Uppgifter som båtplatskunden själv har gett i samband med ansökan om båtplats, bl.a. 
namn, adress, personsignum/FO-nummer, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter 
om båten. 

Kontaktuppgifter till väglagets styrelse eller funktionär: 
- ordförandens, styrelsemedlemmens eller funktionärens för- och efternamn
- personernas adress, e-postadress och telefonnummer

9 

Regelmässiga 
uppgiftskällor 

Kunden, Traficoms båtregister och Befolkningsregistrets Kuntanet. 

Väglagen själva 

10 

Uppgifter som i regel 
lämnas ut 

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående. På begäran till polisen och till 
räddningsmyndigheter. 

Väglagets kontaktpersons namn, e-postadress och telefonnummer kan på begäran lämnas 
ut till väglagets delägare eller annan part. 

11 

Överföring av 
uppgifter utanför EU 
eller EES 

Nej 

12 

Principerna för 
skyddet av registret 

A Manuellt material 

Eventuella utskrifter bevaras i ett låst utrymme. 

B Uppgifter som behandlas med ADB 

Båtplatsansökningarna bevaras elektroniskt i Borgå stads elektroniska ärendehantering samt 
i programmet WDVenesatama. Tekniskt har informationssystemen och deras 
användargränssnitt skyddats bl.a. med en brandmur, och informationen i systemen 
säkerhetskopieras regelbundet. 
 Användarnamnen och lösenorden är personliga. 

Filen med väglagens kontaktuppgifter upprätthålls i elektronisk version i en nätverkskatalog. 
Det elektroniska registret över väglag upprätthålls i en serviceleverantörs system. 
Behörighet att använda det elektroniska användargränssnittet har beviljats endast de 
personer som på basis av sina arbetsuppgifter har behov av det.   



13 

Eventuell förekomst av 
automatiserat 
beslutsfattande 

Finns inte. 

14 

Rätt till insyn 

Båtplatskunden och väglagets kontaktperson har rätt att begära skriftligt den information 
om dem som har införts i registret.  Läs mera: https://www.borga.fi/dataskydd. Innan 
uppgifter lämnas ut, ska båtplatskunden bevisa sin identitet med ett ID-kort med bild eller 
med körkort.  

15 

Rätt att kräva rättelse 
av en uppgift 

Den registrerade kan kräva rättelse av en inexakt eller felaktig uppgift och komplettering av 
uppgifterna. Den registrerade kan begära utplånande eller flyttning av personuppgifter eller 
kräva att behandlingen av uppgifterna begränsas. En begäran om rättelse av uppgifter i 
registret ska göras skriftligt.  

Läs mera: https://www.borga.fi/dataskydd. 

16 

Återkallande av den 
registrerades 
samtycke 

Om/när kunden avstår från sin båtplats, har kunden rätt att kräva att alla uppgifter utplånas 
från registret över båtplatser. Uppgifterna om personer och båtar raderas automatiskt 2 år 
efter att båtplatsreservationen har upphört. 

Om/när väglagets kontaktperson byts, har kontaktpersonen rätt att kräva att alla uppgifter 
utplånas från registret över båtplatser. 

17 

Den registrerades 
övriga rättigheter i 
anslutning till 
behandlingen av 
personuppgifter 

Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående (med undantag för polisen och 
räddningsmyndigheter). Väglagets kontaktpersons namn, e-postadress och telefonnummer 
kan lämnas ut till den som är part. 

Om/när kunden avstår från sin båtplats, har kunden rätt att kräva att alla uppgifter utplånas 
från registret över båtplatser. Uppgifterna om personer och båtar raderas automatiskt 2 år 
efter att båtplatsreservationen har upphört. 

18 

Den registrerades rätt 
att söka ändring hos 
tillsynsmyndigheten. 

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till Dataombudsmannens byrå, om den 
registrerade anser att hans/hennes personuppgifter har behandlats i strid mot gällande 
lagstiftning om dataskydd. 

Kontaktuppgifter: Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00521 Helsingfors 

19 

Annan information 

Dataskyddsbeskrivningen kan läsas på adressen https://www.borga.fi/dataskydd och i Borgå 
stads registratorskontor, i kommungården på adressen Krämaretorget B-trappa, 
gatuplan/Servicekontoret Kompassen. 

20 

Registerförvaltning 

Kommunteknikchefen ansvarar för funktionerna i registret över båtplatser och enskilda 
vägar.  

Registret över båtplatser används av den arbetsledare som sköter om 
båtplatsfrågor/hamnföreståndaren. Registret över enskilda vägar används av 
byråsekreteraren. 

https://www.borga.fi/dataskydd
https://www.borga.fi/dataskydd



