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Satamapaikka.com-kundregister 

 
Personuppgiftsansvarig 

Karleby stads dataförvaltning, enheten för infrastrukturbyggande och underhåll 
 
Person som ansvarar för registret och/eller kontaktperson 

Infrastrukturplaneraren, byråsekreteraren  
 
Uppgifter i registret 

Registret innehåller i regel följande uppgifter: 
 

- förnamn och efternamn 
- adress 
- telefonnummer 
- e-postadress 
- båtens identifikationsuppgifter (namn, modell, typ, registreringsbeteckning, 
längd, bredd och djupgående 
- hemhamn 
- kajplats  

 
Syftet med behandlingen av personuppgifter och rättsliga grunder för behandlingen 

Tjänsten har skaffats för förvaltning av och fakturering när det gäller båthamnar som 
kommunen förvaltar och säsongförvaringsplatser vid dem. Personuppgifterna möjliggör 
båtplatsregistrets underhåll, information och fakturering av reserveringar. 
 
Uppgifterna hanteras vid enheten för underhåll av infrastruktur som lyder under 
Stadsmiljö/Byggnation. 
 
Rättsliga grunder för behandlingen: 
 
EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6, punkt 1 b: Behandlingen är nödvändig 
för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på 
begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. 
 
De viktigaste bestämmelserna 

- EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)  
- Dataskyddslag (1050/2018)  
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- Kommunallag (410/2015) 
- Tietosuojalaki (1050/2018) 
- Sjötrafiklag (782/2019) 
 
Regelmässiga informationskällor 

Personuppgifterna baserar sig på stadens eget register över dem som hyr båtplatser samt 
på uppgifter som samlats per telefon. Uppgifterna uppdateras av de registeransvariga och 
av tjänstens användare själva när de reserverar båt- eller säsongförvaringsplatser.  
 
Servicetillhandahållaren (Bookkaa Finland Oy) samlar in nödvändiga kontaktuppgifter för 
uppdatering av personregistret via en blankett på sin egen webbplats. 
 
 
Mottagare eller mottagargrupper  

Stadens serviceenheter kan överlåta uppgifter till en annan myndighet förutsett att dessa 
enligt lag har rätt att hantera ifrågavarande uppgifter. 
 
Överföring av uppgifter utanför EU eller ESS 

Uppgifterna i systemet Satamapaikka.com utlämnas eller överförs inte utanför Eu eller ESS.  
 
Förvaringstid för uppgifterna  

Datastyrningsplanen och anvisningen om förvaringstider för kommunala handlingar: 
Tekniska tjänster 14A 
 
Skydd av uppgifter 

Behörighet att använda registret har beviljats till en noggrant begränsad grupp personer. 
För användning av systemet och bearbetning av uppgifterna krävs personligt 
användarnamn och lösenord. Chefen för enheten beslutar om och servicetillhandahållaren 
svarar för beviljande och avlägsnande av behörigheter. Behörigheten upphör när en person 
slutar i den uppgift för vilken behörigheten har beviljats.  
Eventuellt manuellt material förstörs i dokumentförstörare genast efter att behovet upphört. 
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