
 

Rekisteriseloste  

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 

20.1.2020 

Tukkutorin asiakasrekisteri 

1. Rekisterinpitäjä 

Kaupunkiympäristölautakunta. Rekisterinpitäjän tehtävät on delegoitu tekniselle johtajalle. 

Kaupunkiympäristölautakunnan päätös 15.5.2018 HEL 2018-004277.  

Kaupunkiympäristön toimiala, Tukkutori, Vanha talvitie 10 H, PL 58227, 00099 Helsingin 
kaupunki  

2. Rekisterin vastuuhenkilö 

Tehtävänimike 

Tukkutorin päällikkö 

3. Rekisterin yhteyshenkilö 

Tehtävänimike 

Tukkutorin päällikkö 

Yhteystiedot 

Kaupunkiympäristön toimiala, Tukkutori, Vanha talvitie 10 H, PL 58227, 00099 Helsingin 
kaupunki  



4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste 

Käsittelyn tarkoitukset 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on vuokrasopimusten solmiminen, vuokrasuhteen 

valvonta ja vuokran laskutus Tukkutorialueella Hermannissa, Helsingin kaupungin toreilla 

ja halleissa, Hietalahden kirpputorilla. Lisäksi toistaiseksi Malmin lentokentän 

tapahtumavuokrausten vuokrasopimusten solmiminen, vuokrasuhteen valvonta ja vuokran 

laskutus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on myös Tukkutorin kulkulupien 

myöntäminen ja valvonta, parkkijärjestelmän asiakashallinta sekä hallien, pakastamon ja 

Tukkutorin toimiston kameravalvonta. 

Käsittelyn oikeusperuste 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohta: rekisteröity on antanut 

suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta 

varten.  

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 b-kohta: käsittely on tarpeen sellaisen 

sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen 

tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.  

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artilan 1 e-kohta: käsittely on tarpeen yleistä etua 

koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan 

käyttämiseksi. 

Keskeinen lainsäädäntö 

 EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)  

 Tietosuojalaki (1050/2018)  

 Hallintolaki (434/2003)  

 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)  

 Laki liikehuoneiston vuokrauksesta (482/1995) 



5. Rekisterin tietosisältö 

Asiakkaan henkilötiedot:  

 nimi  

 osoite  

 henkilötunnus  

 sähköposti  

 puhelinnumero  

 tilitiedot  

 yrityksen nimi ja yhteystiedot  

 auton rekisterinumero  

 kamerakuva  

 yrityksen y-tunnus 

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset 

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

7. Tietojen säilytysajat 

Tiedot säilytetään 5 vuotta sopimus- ja vuokrassopimussuhteen päättymisestä. 

Maanvuokrasopimusten osalta tiedot säilytetään pysyvästi. Pakastamon kameratallenne 

yksi kuukausi ja muut kohteet kaksi viikkoa. 

8. Henkilötietojen tietolähteet 

Henkilötiedot saadaan asiakkaan antamina sekä valvontakameran kuvista. 
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