
 Tietosuojaseloste  1 (3) 
   
Porin Vesi, liikelaitos  
 28.4.2022 
 

 
Porin kaupunki 
Kirjaamo  Yrjönkatu 6 B, 28100 Pori, PL 121, 28101 Pori  www.pori.fi 
  Puhelin (02) 621 1100, Faksi (02) 634 9417  etunimi.sukunimi@pori.fi 
Y-tunnus 0137323-9 
 

 

1. Rekisterinpitäjä 
 

Porin kaupunki 
PL 121 
28101 Pori 
käyntiosoite: Hallituskatu 12 
sähköposti: kirjaamo@pori.fi 
puh. 02 621 1100 
 

2. Rekisterin 
vastuuhenkilö 

 

ICT-yksikön vs. päällikkö Ilkka Manninen 

ilkka.manninen@pori.fi 

 

3. Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

 

Markku Harju, verkostopäällikkö 
markku.harju@pori.fi 

Tietosuojavastaava 
 
tietosuojavastaava@pori.fi 

4. Rekisterin nimi ja 
muoto 

Porin Veden tekstiviestijärjestelmän asiakasrekisteri 
 
 

Rekisterin muoto 
 

☒ sähköinen 

☐ manuaalinen 

5. Rekisterin 
käyttötarkoitus ja 
oikeusperuste 

 

Tekstiviestijärjestelmän tarkoituksena on tiedottaa asukkaita vedenjakeluun 
liittyvistä häiriötilanteista ja terveyttä vaarantavista tilanteista. 
Lähetetyistä tiedotteista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä asukasta ei 
ole mahdollista tunnistaa. 
Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen tulee tarvittaessa tiedottaa 
vesihuollon häiriötilanteista. 
 

6. Rekisterin 
tietosisältö ja 
henkilötietojen 
luokittelu 

 

Asiakkaista säilytetään seuraavia tietoja: 
- asiakkaan nimi 
- osoite / osoitteet 
- puhelinnumero(t) 
- sähköpostiosoite, mikäli asiakas sen itse lisää 
 

Sisältää erityisluonteisia tai lasten henkilötietoja 
 

☐ Sisältää erityisluonteisia henkilötietoja 

☐ Sisältää lasten henkilötietoja 

7. Rekisterin 
säännönmukaiset 
tietolähteet 

 

Saamme rekisterin julkiset asiakastiedot operaattoreilta. Asiakas voi itse 
päivittää salaiset tietonsa järjestelmään. Lisäksi tietoja lisätään ja 
täydennetään Porin Veden ja asiakkaan välisen yhteydenpidon perusteella. 

8. Säännönmukaiset 
henkilötietojen 
luovutukset ja 
tietojen siirto EU:n 
tai ETAn 
ulkopuolelle 

 

Henkilötietoja ei luovuteta Porin Veden ulkopuoliseen käyttöön. Erillisestä 
vaatimuksesta rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa vain viranomaisille 
ja poliisille: kuitenkin vain siltä osin, kuin tiedot ovat tarpeen lakiin perustuvan 
valvonta- tai muun tehtävän suorittamiseksi. 

http://www.pori.fi/
mailto:kirjaamo@pori.fi
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9. Tietojen 
säilytysaika 

Tietoja säilytetään järjestelmän käyttöajan, tai kunnes asiakas pyytää 
tietonsa poistettaviksi. 

10. Automatisoitu 
päätöksenteko ja 
profilointi 
 

☐ Sisältää automatisoitua päätöksentekoa 

11. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

Rekisteristä ei luovuteta tietoja suoramarkkinointiin, puhelinmyyntiin, 
osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. 
1. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. 
2. Sähköinen asiakasrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa 
käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. 
 
Porin Veden organisaatiossa tietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joiden 
työssä järjestelmän tietojen saanti on tarpeellista. Porin Veden työntekijät 
käsittelevät tietoja huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen 
niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan 
turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta. 
Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. 
Porin Veden tekstiviestijärjestelmän toimittajalla (UMS Finland Oy) on pääsy 
asiakastietoihin ja niiden salassapitovelvollisuudesta huolehditaan 
järjestelmien hallintaan liittyvillä sopimuksilla. 
 

12. Rekisteröidyn 
tarkastusoikeus 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on 
rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Ohjeet 
pyynnön tekoon löytyvät sivulta www.pori.fi/pori-tieto/tietosuoja 
 

13. Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman 
aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset 
henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, 
rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, 
muun muassa toimittamalla lisäselvitys. Ohjeet pyynnön tekoon löytyvät 
sivulta www.pori.fi/pori-tieto/tietosuoja 
 

14. Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos 
kyseessä on yksi seuraavista: 
a) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä 
rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden 
paikkansapitävyyden;   
  
b) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen 
poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; 
 
 c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn 
tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; 
 
 d) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen 
todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet 
rekisteröidyn perusteet.  
 
Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn 
suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin 
tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella 
ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

http://www.pori.fi/
http://www.pori.fi/pori-tieto/tietosuoja
http://www.pori.fi/pori-tieto/tietosuoja
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15. Valitusoikeus Rekisterissä olevalla  henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon 
käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

 

http://www.pori.fi/

