TIETOSUOJASELOSTE
Päivitetty 13.11.2019

Rekisterinpitäjä

Kemin Satama Oy (y-tunnus 2446426-4)
Ajoksentie 748, 94900 Kemi
+358 (0)16 258 103
toimisto@keminsatama.fi

Yhteyshenkilö

Hannu Tikkala, 040 8344 953, hannu.tikkala@portofkemi.fi
Ritva Torikka, 040 6350 680, ritva.torikka@keminsatama.fi

Kemin Satama Oy:n verkkosivujen tietosuojakäytäntö
- koskee internet-sivuja www.keminsatama.fi ja www.portofkemi.fi

Henkilötiedot
Henkilötiedoilla tarkoitetaan sitä tietoa, jolla yksittäinen henkilö
voidaan tunnistaa tai yksilöidä. Henkilötietoja ovat esimerkiksi
nimi, osoite, henkilötunnus ja sijaintitiedot.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan tietoja verkkosivujen lomakkeilla,
materiaalia tilattaessa tai muilla tavoin yhteystietonsa Kemin
Satama Oy:lle luovuttaneista asiakkaista. Pääasiallisesti
rekisteriin on tallennettu yritys- ja nimitietoja, osoitteita,
puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita ja laskutustietoja.
Kemin Satama Oy käyttää sivustollaan verkkosivujen
kävijäseurantapalveluja (esim. Google Analytics) joiden avulla
kerätään yksilöimätöntä tietoa sivustolla vierailusta, vierailun
aikana katselluista sivuista, klikatuista linkeistä ja sivustolla
vierailuun käytettävistä laitteista. Näiden tietojen tarkoitus on
parantaa sivuston sisältöä ja käytettävyyttä.
Sivustolla käytetään myös evästeitä (cookies), joiden avulla
kerätään tietoa mm. sivustolla tehdyistä toiminnoista ja
sivuvierailuista. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjää ei
voi tunnistaa niiden perusteella.
Sivustolla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen
verkkosivustoihin (esim. Facebook) jotka voivat lähettää
tunnistettavaa tietoa kyseiselle palveluntarjoajalle. Näihin
linkkeihin ja yhteyksiin sovelletaan kolmansien osapuolten
tietosuojakäytäntöjä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Kemin Satama Oy:n
asiakaspalvelu, asiakkaiden kysymyksiin vastaaminen ja
ongelmien ratkominen sekä kulkulupa-, tulityölupa- ja ATEXtyölupahakemusten käsittely. Henkilötietojen käsittelyn
perusteena on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojensa
käsittelyyn tätä tarkoitusta varten. Henkilötietoja käsitellään
henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Säännönmukaiset tietolähteet
Kerätyt tiedot henkilöt ovat itse ilmoittaneet omalla
suostumuksellaan.
Tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä tietoja siirretä
Kemin Satama Oy:n, EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Yksittäinen
viesti luovutetaan vain Kemin Satama Oy:n työntekijälle, jonka
asiantuntemusta palautteeseen vastaamiseen tarvitaan tai joille
palaute on osoitettu. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille
lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Tietojen säilyttäminen

Verkkosivuston lomakkeiden kautta ilmoitettujen henkilötietojen
säilytysaika on 4 vuotta.
Kulkulupien tietoja säilytetään kaksi vuotta siitä päivästä, jolloin
luvan voimassaolo päättyy.
Poikkeamailmoituksia säilytetään viisi vuotta ilmoituksen
tekopäivästä lukien.

Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto: aineistoa tulostetaan vain tarvittaessa.
Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Aineistoa
käsitellään ja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on rajattu pääsy.
B. Sähköinen aineisto: saapuneen aineiston luku-, lähetys- ja
poistamisoikeudet on rajattu vain Kemin Satama Oy:n verkkopalveluista vastaaville työntekijöille. Rekisterin käyttöoikeus
edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on
suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä
suojausmenetelmillä. Rekisterinpitäjän toimipiste sijaitsee ISPSaluevalvonnan toimialueella.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen
henkilötiedon. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn
antamaan suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus milloin
tahansa perua antamansa suostumus sekä pyytää kyseisten
tietojen poistamista.

