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Laatimispäivä/Päivityspäivä
20.10.2014

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1 Rekisterin nimi
2 Rekisterinpitäjä
3 Rekisterin vastuuhenkilö
4 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
6 Rekisterin tietosisältö
7 Säännönmukaiset tietolähteet
8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
10 Rekisterin suojauksen periaatteet
11 Tarkastusoikeus
12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
13 Kielto-oikeus
14 Rekisteröidyn informointi
15 Rekisterihallinto

1
Rekisterin
nimi

Helsingin Sataman Vaarallisten aineiden ilmoitusjärjestelmä (VA-järjestelmä)

2
Rekisterinpitä-
jä

Helsingin Satama

3
Rekisterin
vastuuhenkilö

Liikennepäällikkö Andreas Slotte

4
Yhteyshenkilö
rekisteriä kos-
kevissa asi-
oissa

Tehtävänimike
Liikennepäällikkö
Osoite
Olympiaranta 3
00140 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Sähköposti: andreas.slotte(at)portofhelsinki.fi
Puhelin: 310 33844
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5
Henkilötietojen
käsittelyn tar-
koitus ja pe-
ruste

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä
satama-alueella (251/2005). Laivaajan tai lastinantajan on ennen vaarallisen aineen
satama-alueelle toimittamista annettava tiedot vaarallisesta aineesta hyvissä ajoin ja
mahdollisuuksien mukaan vähintään 24 tuntia ennen satamaan tuloa satamanpitäjälle ja
toiminnanharjoittajalle.

6
Rekisterin tie-
tosisältö

Tietoja vaarallisiksi luokitelluista aineista ja niiden kuljetusyksiköistä sekä ilmoituksen
tekijän yhteystiedot (yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero)

7
Säännön-
mukaiset tieto-
lähteet

Vaarallisia aineita kuljettavien yritysten edustajat, Portnet-järjestelmä, satamaoperaatto-
rit.

8
Tietojen sään-
nönmukaiset
luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kenellekään.

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

Ei luovuteta

10
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Ei manuaalista aineistoa

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisteriä voivat käyttää vain siihen erikseen oikeutetut henkilöt, joilla on
henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
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11
Tarkastus-
oikeus

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta (omiin tietoihinsa) koskevan pyynnön
henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilölle. Tarkastusoikeus toteutetaan
kahden viikon sisällä pyynnöstä.

12
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisterin vastuuhenkilö korjaa virheellisen tai väärän tiedon rekisteröidyn henkilön
perustellusta esityksestä.

13
Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja mm
suoramarkkinointia ja markkina- ja mielipidetutkimusta varten. (Tietoja ei luovuteta
mihinkään tarkoitukseen vaikkei sitä erikseen kielletä.)

14
Rekisteröidyn
informointi

Järjestelmän käyttäjätunnus anotaan henkilökohtaisesti.

15
Rekisteri-
hallinto

Helsingin Satama käyttää rekisterinpitäjänä rekisteriä koskevaa päätösvaltaa.
Rekisterin vastuuhenkilö päättää:

- rekisterin käytöstä, tietosisällön ja käyttötarkoituksen määrittelystä, käyttöoikeuksien
myöntämisestä, rekisteröidyn informoinnista ja tarkastusoikeuden toteuttamisesta,
tiedon korjaamisesta ja tietojen luovuttamisesta

- rekisterin järjestelmäteknisestä ylläpidosta

- rekisterin suojaamisesta, arkistoinnnista ja hävittämisestä

- rekisterin muiden vastuuhenkilöiden nimeämisestä ja heidän tehtävistään

Rekisterin käyttöoikeus voidaan antaa ainoastaan Helsingin Sataman palveluksessa
oleville henkilöille erikseen myönnettyjen käyttöoikeuksien puitteissa.

Rekisterin ylläpidosta on laadittu erillinen sopimus ohjelmistotoimittajan kanssa.

Rekisterin tekniseen käyttöön liittyvistä asioista huolehtii Helsingin Sataman IT-
henkilöstö.


