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1 

Rekisterin nimi 

Pysäköinninvalvonnan asiakasrekisteri 

2 

Rekisterinpitäjä 

 

 
Kaupunkikehityslautakunta 

Osoite 

PL 23, 06100 Porvoo 

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

puh. (019) 520 211 
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Rekisterin 
vastuuhenkilö 

Tehtävänimike 

Liikennesuunnittelupäällikkö 
 

4 

Yhteyshenkilö 
rekisteriä koskevissa 
asioissa 

Tehtävänimike 

Pysäköinninhoitaja 

Osoite 

Rihkamatori A II-krs, 06100 Porvoo 

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

puh. (019) 520 2240 pysakoinninvalvonta@porvoo.fi 
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Kaupungin 
tietosuojavastaava 

Tehtävänimike 

Lakimies 

Osoite 

Raatihuoneenkatu 9, 06100 Porvoo 

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

tietosuojavastaava@porvoo.fi, 040 741 7383 

Muokkauspäivä 
9.5.2022 

mailto:tietosuojavastaava@porvoo.fi


6 

Henkilörekisterin 
sisältämien 
henkilötietojen 
säilytysaika 

Kameratallenteita säilytetään 28 päivää. Mikäli asian käsittely sitä vaatii, tallenne säilytetään 
kunnes asia on lainvoimaisesta ratkaistu. Muut tiedot 10 vuotta.  
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Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus ja 
oikeusperuste 

Pysäköintivirhemaksujen seuranta ja perintä sekä oikaisuvaatimusten käsittely 
(tietosuojalaki 4 §) 

Laki pysäköinninvalvonnasta 

8 

Rekisterin tietosisältö 

Virheellisesti pysäköityjen ajoneuvojen omistajat ja haltijat sekä oikaisuvaatimuksen tehneet 
kuljettajat. 

Asiakkaan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite ja pankkitilin numero mahdollista 
maksunpalautusta varten. 

Tiedot pysäköintivirhemaksupäätöksistä (perinnän vaiheet ja maksut, valokuvat 
pysäköintivirheestä ja mahdollisesti asianosaisista), tehdyistä oikaisuvaatimuksista ja 
päätöksistä, tehdyistä hallinto-oikeuden valituksista sekä päätöksistä, ajoneuvon omistajan 
vaihdoksista, ulosoton esteistä sekä muista tarpeellisista toimenpiteistä. 

Asiakkaista nauhoitetut kuva- ja äänimateriaalit, pysäköinnintarkastajien kohtaamat 
asiakkaat ja asiakaspalvelutilanteen aikana lähistöllä liikkuneet satunnaiset ohikulkijat ja 
ajoneuvot.  

Porvoon kaupungin henkilöstö ja henkilöstön käyttäjätunnukset. 
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Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Ajoneuvorekisterikeskus, väestörekisterikeskus, asiakas ja ulosottoviranomaiset 
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Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Ulosottoviranomaiset (ulosottohakemukset) 

Hallinto-oikeus (valitusten käsittelyä varten) 

Tilastokeskukselle tilastot 1krt/v 
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Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

12 

Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 



Zepcam 

Henkilökohtaiset käyttäjätunnukset, jotka on määritelty työtehtävän mukaan.  

Helga 

Kaupungin sisäverkon ulkopuolelta pääsy on estetty. Käyttäjätunnus ja salasana ovat 
henkilökohtaisia. Järjestelmästä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot 

Helgapark 

Rekisteritietojen käyttöoikeudet on määritelty henkilöstön tehtäviin liittyen siten, että 
tietojen käsittely toteutuu luottamuksellisesti. Rekisterin käyttäjäoikeuden saaneilla on 
henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. 
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Mahdollisen 
automaattisen 
päätöksenteon 
olemassaolo 

Ei 
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Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä ja tarkastaa omat 
henkilötietonsa. Aloitussivu  · ePorvoo 

(Kompassi, Rihkamatori B, 06100 Porvoo) 

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, siitä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, 
josta ilmenee syyt tarkastusoikeuden epäämiseen sekä valitusosoitus. 

Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 
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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.  

Mikäli asiakkaan vaatimusta tiedon korjaamisesta ei hyväksytä, kieltäytymisestä 
kieltäytymistodistus, josta ilmenevät syyt korjaamisen epäämiseen. Todistukseen liitetään 
ohjaus asian saattamiseksi tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 
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Rekisteröidyn 
suostumuksen 
peruuttaminen 

      

17 

Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
rekisteröidyn oikeudet 

      

18 

Rekisteröidyn 
valitusoikeus 
valvontaviranomaisell
e 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä 
jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyn vakinainen asuinpaikka tai työpaikka on tai jossa väitetty 
tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut (Suomessa Tietosuojavaltuutettu). 

https://www.eporvoo.fi/fi-FI/


19 

Muu informaatio 

      

20 

Rekisterihallinto 

      

 

 


