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Rekisterin nimi Uutiskirjeen tietosuojaseloste 
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Rekisterinpitäjä 

Nimi 

Kaupunkisuunnitteluosasto, Porvoo Kaupunki

Osoite 

Rihkamatori B, 06100 Porvoo

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

sähköpostiosoite: info.kaupunkisuunnittelu@porvoo.fi
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Rekisterin 
vastuuhenkilö 

Tehtävänimike 

Mikko Nikkanen, kaupunkikehityksen 
vuorovaikutussuunnittelija puh. 040 532 2958
mikko.nikkanen@porvoo.fi
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Yhteyshenkilö 
rekisteriä koskevissa 
asioissa 

Tehtävänimike 

kaupunkikehityksen vuorovaikutussuunnittelija Mikko Nikkanen

Osoite 

Rihkamatori B, 06100 Porvoo

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

puh. 040 532 2958, mikko.nikkanen@porvoo.fi
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Kaupungin 
tietosuojavastaava 

Tehtävänimike 

Lakimies

Osoite 

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

puh. 040 741 7383, tietosuojavastaava@porvoo.fi 

Muokkauspäivä 
27.7.2022 

Raatihuoneenkatu 9, 06100 Porvoo
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Henkilörekisterin 
sisältämien 
henkilötietojen 
säilytysaika 

Tiedot säilytetään palvelussa, kunnes tilaaja itse peruuttaa uutiskirjeen tilauksen tai pyytää 
kirjallisesti poistamaan tiedot. Tiedot poistetaan, mikäli uutiskirjeiden lähettäminen 
lopetetaan. 
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Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus ja 
oikeusperuste 

Kaupunkisuunnitteluosaston uutiskirjeiden jakelu. Uutiskirjeessä viestitään
tilaajille ajankohtaisia Porvoon kaupunkisuunnitteluun sekä kaavoitukseen liittyviä 
asioita, tiedotteita ja tapahtumia. 
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Rekisterin tietosisältö 

Tilaajan sähköpostiosoite.
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Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Sähköpostiosoitteet saadaan suoraan tilaajilta heidän tilatessaan uutiskirjeen Porvoon 
kaupungin verkkosivuilta.
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Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Tilaajan sähköpostiosoite tallennetaan uutiskirjeen jakelulistaan tilaajan suostumuksen 
perusteella. Tilaaja voi poistua listalta uutiskirjeessä olevan peruutuslinkin kautta. Tiedot 
poistetaan rekisteristä, mikäli tilaajan sähköpostiosoite ei ole enää käytössä. 
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Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
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Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

Tilaajan tietoja käsittelevät kaupunkisuunnitteluosastolla uutiskirjeitä tekevät henkilöt.
Tietoja käsiteltäessä ei synny manuaalista aineistoa. Sähköistä rekisteriä käsittelevät ne 
henkilöt, joilla on siihen henkilökohtainen käyttöoikeus. Rekisterin käyttöön tarvitaan 
henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. 

Kaupunkisuunnitteluosaston käyttämät laitteistot ja ohjelmistot on suojattu ja
varmistettu tietoturvasäännösten mukaisesti. Porvoon kaupungin Tietohallinnon osasto 
vastaa tietoturvan toteutumisesta. 
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Mahdollisen 
automaattisen 
päätöksenteon 
olemassaolo 

14 

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. 

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

Tilaaja voi poistaa tilaajatietonsa, milloin tahansa peruuttamalla tilauksen 
lähetetystä uutiskirjeestä löytyvästä peruutuslinkistä tai kirjallisesti ottamalla 
yhteyttä kaupunkisuunnitteluosastoon.
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Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
rekisteröidyn oikeudet 
18 

Rekisteröidyn 
valitusoikeus 
valvontaviranomaiselle 

19 

Muu informaatio 

20 

Rekisterihallinto 

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).




