DATASKYDDSBESKRIVNING

Uppgjord: 19.9.2018 / ändring 18.3.2019

Vasa stad
1. Registrets namn
2. Personuppgiftsansvarig

3. Kontaktperson för registret
4. Dataskyddsansvarigs kontaktuppgifter
5. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

6. Registrets datainnehåll

7. Regelmässiga uppgiftskällor

8. Tid för bevarande av uppgifterna

9. Regelmässigt utlämnande av uppgifter
10. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES
11. Principer för skyddande av registret

Reservering och fakturering av båtplatser
Vasa stad, kommuntekniken
Kyrkoesplanaden 26 A
65100 Vasa
Virva Hirvi-Nevala (fr.o.m. 1.4.2019)
+358406329838 venepaikat@vaasa.fi
Telefonväxel 06 325 1111
E-post: tietosuojavastaava@vaasa.fi
Personregistret har grundats för skötsel av
kundförhållanden, serviceförhållanden. I registret
samlas kontaktuppgifter för dem som hyr båtplatser
Uppgifter som samlas in om den registrerade är
namn,
personbeteckning och kontaktuppgifter samt uppgifter
om den service som kunden har beställt samt om
leverans eller fakturering av servicen
Uppgifterna erhålls av den registrerade själv per
telefon, e-post eller så registrerar sig kunden
elektroniskt i båtplatsregistret med sina egna
nätbankskoder
Uppgifterna bevaras så länge som hyresförhållandet
för båtplatsen gäller eller till dess att kunden avslutar
hyresförhållandet och ber att uppgifterna raderas
Uppgifter kan utlämnas endast till myndigheter på
separat begäran
Uppgifter sänds inte utanför EU eller EES
A. Manuellt material förvaras i en låst lokal,
byggnaden har passerkontroll
B. Uppgifter som behandlas med ADB är skyddade
med lösenord, brandmur och virusbekämpning.
Datorerna finns i låsta utrymmen. Telefoner och
mobila apparater är skyddade med lösenord och
virusbekämpning och de kan stängas av på
distans.

12. Eventuellt automatiskt beslutsfattande
13. Den registrerades rättigheter

A. En registrerad kund har tillgång till sina egna
uppgifter
B. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
(artikel 77)
C. Rätt att kräva rättelse av uppgift (artikel 16)
D. Rätt till radering (artikel 17) ”rätten att bli
bortglömd” tillämpas INTE i lagstadgade register
E. Rätt att överföra uppgifterna från ett system till ett
annat
(artikel 20) automatisk behandling, tekniskt
möjligt, riktas till kontaktpersonen
F. Återkallande av den registrerades samtycke
G. Övrig information

