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Seloste henkilötietojen käsittelystä ja
rekisteröidyn oikeuksista
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1. Rekisterinpitäjä
2. Rekisterinpitäjä edustaja(t)

3. Tietosuojavastaava

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus
5. Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperuste
6. Rekisterin tietosisältö

7. Säännönmukaiset tietolähteet

8. Käsittelyssä käytettävät
ylläpitojärjestelmät
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Tilakeskus myöntää erityisistä syistä pysäköintilupia
kaupungin henkilöstölle sekä Tilakeskuksen hallinnassa
olevien kiinteistöjen haltijoille.
Rekisterin avulla ylläpidetään voimassaolevia lupia ja
samalla myös turvataan luvan saajan pysäköintioikeus.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on suostumus.
Henkilön nimi, auton rekisterinumero/-t sekä taho, jota
edustaa, luvan voimassaoloaika sekä missä ja milloin
käytettävissä ja onko kyseessä työnantajan auto vai
henkilökohtainen auto.
Tiedot saadaan henkilöltä itseltään/hänen edustajaltaan.
(artikla 14). Tietojen antaminen 6. kohdan mukaisesti
ilmoitettujen tietojen osalta on välttämätöntä, jotta luvan
haltija ja oikeellisuus voidaan tarvittaessa tarkistaa
(pysäköinninvalvonta).
A. Sähköiset tietojärjestelmät:
Excel-taulukko-ohjelmalla ylläpidettävä luettelo annetuista
pysäköintiluvista.
B. Manuaalinen aineisto

9. Henkilötietojen suojauksen
periaatteet

10. Automatisoitu päätöksenteko,
mukaan lukien profilointi (EU:n
tietosuoja-asetuksen artikla 22)
11. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Kopiot annetuista pysäköintiluvista sekä tuloste
pysäköintiluvan pyynnöstä lukittavassa kaapissa.
Pysäköintilupien osalta tietoja voi katsoa vain
vuokrapalvelupäällikkö, tilakeskuksen johtaja,
toimistosihteeri sekä toimistonhoitaja, sekä heidän
mahdolliset sijaiset, mikäli jostakin syystä asia niiden
tarkistamista edellyttää.
Automatisoituja päätöksiä ei tehdä.
Mikäli on tarvetta tarkistaa onko pysäköintilupa voimassa
tai aito, voidaan tieto siltä osin kertoa Joensuun
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12. Tietojen siirto EU:n tai ETAalueen ulkopuolelle
13. Henkilötietojen säilytysaika
14. Rekisteröidyn oikeudet

pysäköinninvalvonnalle tai yksikön esimiehelle / henkilölle
itselleen.
Tietoja ei siirretä.
Säilytysaika on luvan voimassaoloaika + 2. vuoden
säilytysaika arkistointisäännön mukaisesti. Mitään tiedoista
ei säilytetä pysyvästi.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat
henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai
poistamista.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai
vastustaa käsittelyä.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen siirtämistä
järjestelmästä toiseen/rekisterinpitäjältä toiselle.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus,
mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn
antamaan suostumukseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa
olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
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