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1. Rekisterinpitäjä

4. Rekisterin nimi

Kokkolan kaupungin Tietohallinto, PL43, 67101 Kokkola
Infrarakentamisen yksikkö, Varastotie 4, 67100 Kokkola
Vastuuhenkilö
Paikkatietokäsittelijä Jarkko Orjala, 050 596 7027
Vastuuhenkilö
Toimistosihteeri Hilla Heikkilä, 040 806 8490
Sivistystoimi / Tietosuojavastaava
050 568 8201
Satamapaikka.com

5. Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus ja käsittelyn
oikeusperuste

Palvelu on hankittu kunnan hallinnassa olevien venesatamien ja
niiden kausisäilytyspaikkojen hallinnointia ja laskutusta varten.
Henkilötietoja tarvitaan, jotta venepaikkarekisterin ylläpito,
tiedottaminen ja varausten laskuttaminen on mahdollista.

2. Rekisteriasioista
vastaava henkilö ja/tai
yhteyshenkilö
3. Tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Tietoja käsitellään Kokkolan kaupungin kaupunkirakentamisen
alaisessa infrarakentamisen yksikössä.
Käsittelyn oikeusperuste:
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohta: Rekisteröity
on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai
useampaa erityistä tarkoitusta varten.

6. Rekisterin tietosisältö

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 b-kohta: Käsittely on
tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa
rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien
toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.
Rekisteri sisältää tyypillisesti seuraavia tietoja:
- etu- ja sukunimi
- osoitetiedot
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite
- veneen tunnistetiedot (nimi, malli, tyyppi, mitat)
- kotisatama
- laituripaikka

7. Säännönmukaiset
tietolähteet

Henkilötiedot
pohjautuvat
kaupungin
omaan
rekisteriin
venepaikkojen vuokraajista sekä puhelimitse kerättyihin tietoihin.
Tiedot päivittyvät rekisterivastaavien sekä palvelun käyttäjien
itsensä
toimesta
heidän
varatessaan
venetai
kausisäilytyspaikkoja. Palveluntarjoaja (Bookkaa Finland Oy) kerää
kertaluonteisesti
henkilörekisterin
ajantasaistamiseksi
välttämättömiä yhteystietoja omalla sivustollaan sijaitsevalla
kaavakkeella.
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8. Henkilötietojen
vastaanottajat tai
vastaanottajaryhmät

Kaupungin palveluyksiköistä tietoja voidaan luovuttaa toisille
viranomaisille, mikäli näillä on lain mukaan oikeus käsitellä kyseisiä
tietoja.

9. Henkilötietojen
säännönmukaiset
luovutukset kolmansiin
maihin
10. Henkilötietojen
säilyttämisaika tai tämän
ajan määrittämiskriteerit
11. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Satamapaikka.com -järjestelmän tietoja ei luovuteta eikä siirretä
EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

TOS ja Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat: Tekniset palvelut 14A
Rekisterin käyttöoikeudet on myönnetty tarkasti rajatuille henkilöille.
Järjestelmän käyttö ja tietojen muokkaaminen edellyttävät
henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Yksikön esimies
määrää
ja
palveluntoimittaja
vastaa
käyttöoikeuksien
myöntämisestä sekä niiden poistamisesta. Käyttöoikeus päättyy
henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on
myönnetty käyttöoikeus.
Rekisteri sijaitsee EU:n alueella sijaitsevissa konesaleissa.
Tietoja käsitellään sähköisesti. Mikäli paperisia tulosteita tarvitaan,
säilytetään ne lukituissa kaapeissa ja hävitetään silppurissa heti
käyttötarpeen päätyttyä.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

Kuntalaki (410/2015)
Tietosuojalaki (1050/2018)

