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Laatimispäivä/Päivityspäivä
13.10.2014 / 13.3.2015

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.
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8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
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1
Rekisterin
nimi

Helsingin Sataman Titania työvuorosuunnitteluohjelmisto.

2
Rekisterinpitä-
jä

Helsingin Satama Oy
PL 197 (käyntiosoite: Olympiaranta 3) 
00141 HELSINKI

3
Rekisterin
vastuuhenkilö

Rekisterin vastuuhenkilönä toimii henkilöstöpäällikkö Päivi Huttunen.
Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu huolehtia, että työvuorosuunnitteluohjelmistoa käytetään
asianmukaisesti mm.

tarkistaa käyttöoikeudet tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa

huolehtia tietojärjestelmän tietosuojauksesta yhdessä ylläpitopalveluja
tuottavan yrityksen kanssa.

huolehtia, että järjestelmän käyttö ohjeistetaan ja että käyttäjille
järjestetään riittävä koulutus.

huolehtia järjestelmän ylläpidosta yhdessä ylläpito-palveluja tuottavan
yrityksen kanssa.

4
Yhteyshenkilö
rekisteriä kos-
kevissa asi-

Tehtävänimike
Henkilöstöpäällikkö
Osoite
PL 197 (käyntiosoite: Olympiaranta 3) 
00141 HELSINGFORS
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oissa Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
paivi.huttunen(at) portofhelsinki.fi

5
Henkilötietojen
käsittelyn tar-
koitus ja pe-
ruste

Henkilön kuuluminen rekisteriin perustuu hänen työsuhteeseensa.
Järjestelmällä suunnitellaan henkilöiden työvuorot.

6
Rekisterin tie-
tosisältö

Henkilön nimi, sosiaaliturvatunnus, titteli ja työvuorotiedot..

7
Säännön-
mukaiset tieto-
lähteet

Tietolähteenä toimii työsopimus.

8
Tietojen sään-
nönmukaiset
luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan työvuorosuunnitteluun eikä niitä luovuteta
säännönmukaisesti edelleen.

9
Tietojen siirto
EU:n tai
ETA:n ulko-
puolelle

Ei siirretä.

10
Rekisterin
suojauksen

A. Manuaalinen aineisto
Ei ole.



Rekisteriseloste 3 (4)

periaatteet B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Järjestelmän käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on
myönnetty käyttöoikeus.
Järjestelmästä otetaan vähintään kerran vuorokaudessa varmuuskopio.

11
Tarkastus-
oikeus

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai
kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilöille. Tarkastusoikeus toteutetaan mahdollisimman
pian.

12
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisteröity voi esittää korjaamispyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterin
vastuuhenkilöille.

13
Kielto-oikeus

Rekisteristä ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa henkilötietoja suoramarkkinointia,
markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrrikkelia ja sukututkimusta varten.

14
Rekisteröidyn
informointi

Työvuorosuunnitteluohjelmiston rekisteriseloste on nähtävillä Helsingin Sataman www-
sivuilla.
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15
Rekisteri-
hallinto

Helsingin Satama käyttää rekisterinpitäjänä rekisteriä koskevaa päätösvaltaa.


