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1. Rekisterinpitäjä 

Visit Pori Oy 

Yrjönkatu 13 

28100 Pori 

02-6217900 

info@visitpori.fi 

Y-tunnus: 1519270-3 

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Jonna Vainio, toimitusjohtaja 

Visit Pori Oy 

Yrjönkatu 13 

28100 Pori 

0447017905 

jonna.vainio@pori.fi 

 

Visit Pori Oy on tullut tietosuojaselvityksessään siihen tulokseen, että sen ei tarvitse nimetä erillistä 

tietosuojavastaavaa. 

 

3. Rekisterin nimi 

Visit Pori Oy:n markkinointirekisteri 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään markkinointia ja arvontoja varten. Rekisterin käyttö perustuu suostumukseen. 

Arvontatietoja säilytetään enintään yksi (1) vuosi. Markkinointikirjeen lähettämiseen sekä asiakassuhteen 

hoitamiseen tarvittavia tietoja säilytetään enintään 10 vuotta, ellei rekisteröity käytä rekisteristä poisto-oikeuttaan.  

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Sähköpostiosoite ja tilanteesta riippuen lisäksi nimitiedot, postiosoite ja puhelinnumero, ikä sekä sukupuoli. Mikäli 

rekisteröity on myös Visit Pori Oy:n asiakasrekisterissä, markkinointirekisterissä voi olla myös rekisteröidyn 

tekemiin varauksiin liittyviä tietoja. 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Visit Pori Oy:n hallinnoimien internetsivustojen tai toimiston kautta uutiskirjeen tilanneet henkilöt sekä varauksia 

tehneet asiakkaat. Lisäksi esimerkiksi messuilla tai muissa tapahtumissa arvontoihin osallistuneet henkilöt, mikäli 

he ovat sallineet yhteystietojensa käytön markkinointitarkoituksiin. 

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Visit Pori Oy ei luovuta markkinointirekisteritietoja kolmansille osapuolille. 

 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
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8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

A. Manuaalinen aineisto 

Visit Pori Oy huolehtii toimitilojensa turvallisuudesta sisäisen tietosuojaohjeistuksensa mukaisesti. Visit Pori Oy:n 

henkilökuntaa ohjeistetaan ja opastetaan aktiivisesti tietosuoja-asetukseen liittyvissä asioissa.  

 

Manuaalinen aineisto on arkistoituna lukitussa Visit Pori Oy:n tilassa. Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä 

tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä ja lain määräämillä 

viranomaisilla on ainoastaan aineiston käyttöoikeus.  

 

B. ATK:lle talletetut tiedot 

Visit Pori Oy säilyttää tietoja asiakkuuteen ja markkinointiin liittyvissä järjestelmissä. Visit Pori Oy:n henkilökunta 

kirjautuu eri järjestelmiin henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

 

Markkinointirekisterin alarekisterit sijaitsevat Aptual Commerce Oy:n sekä Porin kaupungin palvelimilla, jotka on 

sijoitettu valvottuihin palvelinkeskuksiin. Täydellisiin rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä 

sekä Aptual Commerce Oy:n ja Comgate Oy:n tekninen ylläpitohenkilöstö. Johku-palvelun hankkineella kauppias-

asiakkaalla on pääsy tämän Johku-verkkokaupasta tilanneiden asiakkaiden antamiin henkilötietoihin 

kaupankäynnin vaatimassa laajuudessa. 

 

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Visit Pori Oy:n markkinointirekisteriin on talletettu. 

Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai henkilökohtaisesti 

rekisterinpitäjän luona. 

 

10.  Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen 

Rekisteröity voi vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista 

tai käsittelyn rajoittamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. 

 

11. Muut mahdolliset oikeudet 

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa 

suostumuksensa ilmoittamalla tästä Visit Pori Oy:lle. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus 

valvontaviranomaiselle. 

 

12. Yhteydenotot 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa 

rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Visit Pori Oy:hyn. 

 

Visit Pori Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn 

henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä. 

 

Tarkastus-, korjauspyynnöt ja kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan: 

Visit Pori Oy 

Yrjönkatu 13 

28100 Pori 
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info@visitpori.fi 

 

Päivitetty: [26.10.2022] 


