
Rekisterinpitäjä

Nimi ja yhteystiedot Tietosuojavastaava Edustaja / Vastuutaho
Nimi Salon kaupunki Nimi Ilkka Valve Nimi Liikennepalvelut
Osoite Tehdaskatu 2 Osoite Tehdaskatu 2 Osoite Tehdaskatu 2
Sähköposti kirjaamo@salo.

fi
Sähköpos
ti

tietosuojavastaava
@salo.fi

Sähköposti liikennepalvelut@salo.fi

Puhelin (02) 7781 Puhelin 044 778 2031 Puhelinnumero (02) 7781
Tällä asiakirjalla toteutetaan tietosuojalainsäädännön edellyttämää
rekisterinpitäjän informointi- ja osoitusvelvollisuutta. Rekisterinpitäjä
kuvaa tässä ja muissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä dokumenteissä
henkilötietojen käsittelyyn liittyvät keskeiset tiedot ja toimintaperiaatteet

Ensisijainen yhdyshenkilö Liikennesuunnittelija
Osoite Tehdaskatu 2
Sähköposti liikennepalvelut@salo.fi
Puhelinnumero  (02) 7781

Henkilörekisterin tiedot
Henkilörekisterin
nimi

Salon kaupungin palvelu- ja
kutsuliikenteen
asiakasrekisteri

Henkilötietojen
käsittelyn
lainmukaisuus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus.
Käsittelyperusteena ovat ensisijaisesti sopimuksen täytäntöön paneminen ja
Salon kaupungin, rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut
ja niiden toteuttaminen. Käsittely voi olla tarpeen rekisterinpitäjän
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi ja/tai rekisterinkäyttäjälle
kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Salon
kaupungin palvelu- ja
kutsuliikenteen ja asiakkaan
välisen asiakassuhteen
hoitamiseen ja palvelun
toteuttamiseen. Tietoja
voidaan käyttää myös
rekisterinpitäjän oman
toiminnan suunnittelu-,
kehittämis- ja
tilastointitarpeisiin.

Tietosisältö Asiakasrekisteri sisältää tietoja rekisterinpitäjän palvelu- ja
kutsuliikennepalvelun asiakkaista, jotka ovat yksityishenkilöitä.

Henkilötietoryhmät Asiakastiedot: nimi, osoite
ja puhelinnumero, sekä
kuljetuksessa

Henkilötietojen
säilytysaika ja
peruste

Tiedot poistetaan asiakkuuden päättyessä, jos lainsäädännöstä tai
viranomaismääräyksestä ei muuta johdu.
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huomioonotettava muu
tieto, joka on
palveluntuottamisen
kannalta välttämätöntä
tietää.

Tietolähteet ja tietojen luovutukset sekä siirrot

Tietolähteet Asiakasrekisterin tiedot
saadaan asiakkaalta
itseltään

Säännönmukaiset
tietojen
luovutukset

 Ei

Tietojen luovutus
EU- ja ETA- alueen
ulkopuolelle

Ei tietojen luovutusta ETA-
alueen ulkopuolelle

Tietojen siirrot EU-
ETA-alueen
ulkopuolelle

Ei tietojen siirtoa ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet ja käytön valvonta

Manuaaliset
aineistot

 Ei Tietojärjestelmillä
käsiteltävät
henkilötiedot

Palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja Movit-kuljetusten
hallintajärjestelmässä. Palveluntuottaja hyödyntää teknisiä ja organisatorisia
suojatoimia henkilötietojen turvaamiseksi. Teknisinä suojatoimina käytetään
mm. tietojen salausta verkon yli tapahtuvassa järjestelmän käyttämisessä,
tietojärjestelmän valvontaa ja varmistuksia, käyttäjäoikeushallintaa ja
lokitusta. Organisatorisina suojatoimina käytetään mm. tietoturvallista
ohjelmistokehitystä, ohjeistuksia, sopimuksia sekä sisäisiä ja ulkoisia
auditointeja.

Henkilötietojen
käsittelyn valvonta

Henkilötietojen käsittelyn valvontaa ja hävittämistä ohjataan ja toteutetaan lainsäädännöllä ja Salon kaupungin tietosuoja- ja
tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn valvonta toteutetaan myös lokitietojen perusteella Salon
kaupungin tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteiden mukaisesti.

Rekisteröidyn informointi ja oikeudet

Rekisterinpitäjän
informointivelvollisu
us

Rekisteröityjä
informoidaaan
käsittelytoimista tällä
selosteella Salon kaupungin
verkkosivuilla
www.salo.fi/tietosuoja.
Rekisteröityjä ja tarvittavia
viranomaisia tiedotetaan
viipymättä niissä

Rekisteröidyn
oikeudet

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus, tiedon etsimiseksi
tarpeelliset seikat ilmoitettuaan, saada tietää mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia
tietoja. Edellä mainitusta tarkastusoikeudesta voidaan perustellusti
kieltäytyä.
Tarkemmin rekisteröidyn oikeuksista kerrotaan Salon kaupungin
verkkosivuilla www.salo.fi/tietosuoja sekä EU:n yleisessä tietosuoja-
asetuksessa.



tapauksissa, joissa rekisterin
luottamuksellisuus, eheys
tai saatavuus on
vaarantunut (esim.
tietoturvaloukkaus).

Pyynnön tekeminen
(Rekisterinpitäjä
toimittaa pyydetyt
tiedot kohtuullisen
ajan kuluttua mutta
kuitenkin viimeistään
kuukauden kuluessa
pyynnön
tekemisestä)

Rekisteröity voi toimittaa
tietopalvelupyynnön Salon
kaupungin kirjaamoon,
rekisteristä vastaavalle
taholle tai Salon kaupungin
tietosuojavastaavalle.
Lisätietoa
www.salo.fi/tietosuoja.
Mikäli pyyntö sisältää
salassa pidettäviä tietoja,
voidaan pyyntö toimittaa
tietoturvallisesti
lähettämällä se Salon
kaupungin kirjaamoon: PL
77, 24101 Salo.

Tietojen
oikeellisuus ja
ajantasaisuus

Rekisterinpitäjä tarkistaa henkilötietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden
matkan tilauksen yhteydessä.

Muuta


