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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
namn

Key Control

2
Registerförare

Helsingfors Hamn Ab

3
Registeransva
rig

Säkerhetsexpert Eero Laaksonen

4
Kontaktperson
i
registerärende
n

Befattning 
Säkerhetsexpert
Adress 
PB 197, Olympiastranden 3 
00141 Helsingfors
Andra kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under tjänstetid, e-postadress) 
E-post: eero.laaksonen (at) portofhelsinki.fi 
Telefon: 310 33848 eller 040 5146208
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5
Ändamål och
grunder för
behandling av
personuppgift
er

Med hjälp av nyckelhanteringsregistret upprätthålls och administreras låssystemen i och
nycklarna till de fastigheter som Helsingfors Hamn förvaltar.

EU-förordningen om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (EG nr
725/2004), EU-direktivet om ökat hamnskydd (2005/65/EG) och den nationella lagen om
sjöfartsskydd (485/2004) förutsätter att hamninnehavaren känner till vem som förfogar
över nycklarna som gör det möjligt att röra sig inom skyddsområdet.

6.
Innehåll i
registret

I registret antecknas personernas förnamn, efternamn och kontaktuppgifter samt
arbetsgivare och arbetsgivarens adressuppgifter. Om personen inte har en arbetsgivare
registreras endast personens egna adress- och kontaktuppgifter.

7
Källor som i
regel används
för registret

Varje person som hämtar en nyckel överlåter nödvändiga uppgifter personligen när han
eller hon besöker Helsingfors Hamns tillståndsbyrå i Hamnhuset eller Nordsjö hamn.

8
Ändamål för
vilka
personuppgift
er i regel
lämnas ut

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till någon.

9
Överföring av
information
utanför EU
eller EES

Överförs inte

10
Principer för
skydd av
registret

A. Manuella uppgifter
Inga manuella uppgifter

B. Uppgifter som ska behandlas elektroniskt
Registret får användas endast av separat berättigade personer som har personliga
användarnamn och lösenord. Möjligheten att använda registret har installerats endast på
de personers terminaler har rätt att använda registret.
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11
Rätt till insyn

En registrerad kan framföra begäran om rätt till insyn (av sina egna uppgifter)
personligen eller skriftligen till den registeransvarige. Rätten till insyn verkställs i regel
inom två veckor efter att begäran framförts.

12
Rätt att
begära
rättelse av en
uppgift

Den registeransvarige rättar till en felaktig uppgift på den registrerade personens
motiverade framställning.

13
Förbudsrätt

En registrerad har rätt att förbjuda behandlingen av sina uppgifter för bland annat
direktmarknadsföring och marknads- och opinionsenkäter. (Uppgifter överlåts inte för
något ändamål även om man inte särskilt förbjuder det.)

14
Information till
den
registrerade

Personen som ska registreras informeras i samband med registreringen om i vilket syfte
uppgifterna används.

15
Register-
förvaltning

Helsingfors Hamn utövar som registerförare bestämmanderätt över registret.
Den registeransvarige beslutar om följande:

- användning av registret, fastställande av registrets informationsinnehåll och
användningsändamål, beviljande av användarrättigheter och att den registrerade
informeras och rätten till insyn verkställs, uppgifterna rättas till och överlåts

- det systemtekniska underhållet av registret

- skydd, arkivering och förstöring av registret

- utnämnande av andra ansvarspersoner för registret och deras uppgifter

Rätten att använda registret kan beviljas endast personer som är anställda vid
Helsingfors Hamn inom ramarna för separat beviljade användarrättigheter.

Om upprätthållandet av registret har ingåtts ett separat avtal med leverantören av
programvaran.

Ansvarig för den tekniska användningen av registret är IT-personalen vid Helsingfors
Hamn.




