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Läs anvisningarna innan du fyller i registerbeskrivningen. Använd bilaga vid behov.

1 Registrets namn
2 Registerförare
3 Registeransvarig
4 Kontaktperson i registerärenden
5 Ändamål och grunder för behandling av personuppgifter
6 Innehåll i registret
7 Källor som i regel används för registret
8 Ändamål för vilka personuppgifter i regel lämnas ut
9 Överföring av information utanför EU eller EES
10 Principer för skydd av registret
11 Rätt till insyn
12 Rätt att begära rättelse av en uppgift
13 Förbudsrätt
14 Information till den registrerade
15 Registerförvaltning

1
Registrets
nam

Kundregistersystem.

2
Registerförare

Helsingfors Hamn Ab 
PB 197,
00141 Helsingfors

3
Register-
ansvarig

IT-chef

4
Kontaktperson
i register-
ärenden

Befattning
marknadsföringskordinator

Helsingfors Hamn Ab
PB 197, 00141 Helsingfors

tarja.hirvonen(at)portofhelsinki.fi
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5
Ändamål och
grunder för
behandling av
personupp-
gifter

Registreringar är kunder i Helsingfors hamn, Helsingfors Hamns partner, som
representerar staden och statliga beslutsfattare och myndigheter samt media.

6
Innehåll i re-
gistret

Företagets/personens namn, företag/person adress (en del av e - postadresser) , före-
tags telefonväxel, företagss faxnummer, mobilnummer (del av ), en liten del av hema-
dress / hem telefonnummer, webbadress (del av ) , industri , tite , arbetsbeskrivning ,
särskilda anmärkningar (specialkost), fritidsaktiviteter (t.ex. golf ), kampanjer där per-
soner är inblandade (t.ex.  distributions kundtidning , inbjudningar till olika
kundevenemang, affärsgåvor, osv.), och memoranda (del av).

7
Källor som i
regel används
för registret

Registret uppdateras med uppgifterna från kunderna (adressändring information t.ex.).

8
Ändamål för
vilka person-
uppgifter i re-
gel lämnas ut

I övrigt lämnas det inte ut personuppgifter från systemet.

9
Överföring av
information
utanför EU
eller EES

Ej överföring.

10
Principer för
skydd av
registret

A. Manuella uppgifter
Finns ej.

B. Uppgifter som ska behandlas elektroniskt
Systemet används via internet över en säker förbindelse.
Systemet kräver ett personligt användarnamn och lösenord.
Användningsrätt uphhörs när person slutar i arbetsupgifter som handlar
kundinformation.
Systemet kommer att vara åtminstone en gång om dagen för säkerhetskopiering.
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11
Rätt till insyn

En registrerad kan framföra en begäran om rätt till insyn personligen eller skriftligt hos
registeradministratörer.

12
Rätt att be-
gära rättelse
av en uppgift

Personen eller företaget i fråga kan när som helst skriftligt framföra en begäran om
rättelse av en uppgift hos den som sköt er registret.

13
Förbudsrätt

En registrerad har rätt att förbjuda utlämning av registeruppgifter för direktmark-
nadsföring, marknads- och opinionsundersökningar, personmatriklar och släktforskning.

14
Information till
den registre-
rade

Registerbeskrivning för TP Fons kundregistersystem finns i Portofhelsinki.fi www-
sidorna.

15
Register-
förvaltning

I egenskap av registerförare utövar Helsingfors Hamn beslutanderätt om registret.




