
    Rekisteröidyn informointi/Tietosuojaseloste 

    Yleinen tietosuoja-asetus art. 12-34 

    Laatimispäivä: 7.1.2019 

Tornion kaupunki   Muokkauspäivä: 

Miten käsittelemme henkilötietojasi Tornion kaupungin venepaikkojen, 

tilojen lyhytaikaisten ja pienten viljelypalstojen vuokrausten rekisterissä? 
 

Toimimme kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. 

 
1. Rekisterinpitäjä 

 
Tornion kaupunki 
Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio 
+358 164 3211 
kirjaamo@tornio.fi 
 

2. Rekisterin vastuuhenkilö 
 
Tekninen johtaja 
 

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Venepaikkojen vuokrauksen osalta: 
Vuokrausta hoitava teknisten palvelujen hallinnon toimistosihteeri 
Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio 
+358 50 5972 031 
kirjaamo@tornio.fi 
 
Tilojen lyhytaikaisten vuokrausten osalta: 
Vuokrausta hoitava teknisten palvelujen hallinnon toimistosihteeri: 
Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio 
+358 50 5972 031 
kirjaamo@tornio.fi 
 
Viljelypalstojen vuokrausten osalta: 
Vuokrausta hoitava asiakaspalvelupiste Kompassin toimistosihteeri 
Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio 
+358 40 1267 900 
kirjaamo@tornio.fi 
 

4. Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojavastaava ja yhteystiedot 
 

Kaupungin tietosuojavastaava 
Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio 
+358 40 5971 341 
tietosuojavastaava@tornio.fi 
 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

Vuokrausten rekisterin tarkoitus on 
  
1. venepaikkojen vuokrausten osalta Tornion kaupungin venepaikkojen vuokraustoiminnan 

hoitaminen, venepaikan vuokranneiden (rekisteröityjen) laskutus ja viestintä. 
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn hakemuksessa antamaansa suostumukseen 
henkilötietojensa käsittelystä. 
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2. tilojen lyhytaikaisten vuokrausten osalta Tornion kaupungin tilojen vuokraustoiminnan 
hoitaminen, laskutus ja viestintä. 
Henkilötietojen käsittely perustuu tilojen vuokranneiden (rekisteröityjen) hakemuksessa 
antamaansa suostumukseen henkilötietojensa käsittelystä. 

3. viljelypalstojen vuokrausten osalta Tornion kaupungin viljelypalstojen vuokraustoiminnan 
hoitaminen, viljelypalstan vuokranneiden (rekisteröityjen) maksujen perintä ja viestintä. 
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaansa suostumukseen henkilötietojensa 
käsittelystä. 
 

Mikäli vuokraaja (rekisteröity) peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelystä, sopimus 
vuokrauksesta raukeaa. 
 

6. Rekisterin tietosisältö (Henkilötietoryhmät art. 14) 
 
Venepaikan vuokranneet ovat pääsääntöisesti Tornion kaupungin asukkaita, mutta myös muualla 
asuvia, jotka ovat saaneet venepaikan kaupungin ylläpitämistä venesatamista. 
 
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: 
- henkilön etu- ja sukunimi 
- henkilön postiosoite ja muut tarvittavat yhteystiedot 
- henkilötunnus 
- venepaikkaan liittyvät tiedot 
- veneen tekniset tiedot ja rekisteritunnus 

 
Lyhytaikaisten tilojen vuokraajat ovat juhlatilan käyttäjiä tai tapahtuman järjestäjiä ja pääsääntöisesti 
Tornion kaupungin asukkaita. 
 
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: 
- henkilön etu- ja sukunimi 
- henkilön postiosoite ja muut tarvittavat yhteystiedot 
- käyttötarkoitus 

Viljelypalstojen vuokraajista tallennetaan seuraavat tiedot: 

- vuokraajan nimi ja puhelinnumero, sähköpostiosoite 
- palstan koko ja hinta 
- maksupäivä 
 

7. Mistä henkilötiedot on saatu? (Art. 14) 
 
Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään. 
 

8. Henkilötietojen säilytysajan määrittämiskriteerit 
 

Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kunnan arkistonmuodostussuunni-
telmaa / tiedonohjaussuunnitelmaa, lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja sekä 
Kansallisarkiston määräyksiä ja Kuntaliiton suosituksia. 
 

9. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät  
 
Venepaikkojen osalta vuokraustiedot menevät Tornion kaupungin kunnossapitomestarille ja 
asiakaspalvelupiste Kompassiin. Perustellusti venepaikkojen rekisteritietoja luovutetaan ilman 
henkilötunnusta paikalliselle veneseuralle. 
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Laskutustiedot menevät Tornion kaupungin talouspalveluiden laskutukseen/reskontraan 
käyttöoikeuden omaavalle henkilölle ja tarvittaessa perintätoimistolle. 
 
Tilojen lyhytaikaisten vuokrausten osalta tiedot menevät Tornion kaupungin asiakaspalvelupiste 
Kompassiin. 
 
Laskutustiedot menevät Tornion kaupungin talouspalveluiden laskutukseen/reskontraan 
käyttöoikeuden omaavalle henkilölle ja tarvittaessa perintätoimistolle. 
 
Viljelypalstojen vuokrausten osalta maksutiedot menevät Tornion kaupungin talouspalveluiden 
kirjanpitoon. 
 

10. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen 
ulkopuolelle ja tiedot käytettävistä suojatoimista. 
 
Ei luovutuksia. 
 

11. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa sekä oikeus pyytää kyseisten 
tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oike-
utta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Näistä ja muista rekisteröidyn oikeuksista on säädetty tie-
tosuoja-asetuksen artikloissa 13–15. Tietojen poistamisoikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauk-
sissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kun-
nalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Peruutus tehdään kohdassa 3. mainitulle 
rekisteriä hoitavalla yhdyshenkilölle päiväämällä ja allekirjoittamalla hänen luonaan suostumuksen 
peruuttamisen. 
 
Pyyntö käyttää oikeutta tehdään tietosuojavastaavalle kaupungin kotisivuilta löytyvällä lomakkeella 
tai täyttämällä lomake tietosuojavastaavan luona. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä kieltäytyy pyyn-
nöstäsi, eikä kieltäytymiselle ole mielestäsi perusteita. 
 
Tietojen pyytäminen on maksutonta yhden kerran vuodessa samasta rekisteristä. Rekisterinpitäjä 
voi periä tietojen pyytäjältä kohtuullisen maksun, mikäli pyyntö sisältää tiedoista useampia 
jäljennöksiä. Rekisterinpitäjä voi myös periä kohtuullisen maksun, jos tiedon pyytäjän pyyntö on 
perusteeton tai kohtuuton. 

 


