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1. Rekisterin nimi Teknisen toimen tarjous- ja sopimusrekisteri 

2. Rekisterinpitäjä Pornaisten kunta, kunnanhallitus 
Kirkkotie 176, 07170 Pornainen 
019-5294 500, kunta@pornainen.fi 

3. Rekisteriasioista vastaava 
henkilö (rekisterinpitäjän 
edustaja) 

Tekninen johtaja  
Pornaisten kunta, Kirkkotie 176, 07170 Pornainen 
p. (019) 5294 500 (vaihde) 
kiinteistot@pornainen.fi 

4. Rekisteriasioiden 
yhteyshenkilö 

Toimistosihteeri  
Pornaisten kunta, Kirkkotie 176, 07170 Pornainen 
puh.(019) 5294 500 (vaihde) 
kunta@pornainen.fi 

5. Tietosuojavastaava Informaatikko Mari Ahokas 
Kirkkotie 176, 07170 Pornainen 
p.(019) 5294 500 (vaihde), 040 1745005 
tietosuojavastaava@pornainen.fi 

6. Käsittelyn tarkoitus ja 
käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimuksen valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon. 

7. Rekisterin tietosisältö 
(kuvaus rekisteröityjen 
ryhmistä ja 
henkilötietoryhmistä) 

Varsinaista rekisteriä ei pidetä, mutta tarjoukset (joko 
sähköpostilla tai kirjeitse toimitetut) arkistoidaan ja ne 
sisältävät tai saattavat sisältää seuraavia tietoja: 
-Tarjouksen antaneen yrityksen tilaajavastuutiedot, jotka 
pitävät sisällään henkilötietoja 
-Kaupparekisterin henkilötietoja 
-Tarjouksen antaneen henkilön nimi 
-Tarjouksen antaneen henkilön sähköposti ja puhelin 
-muita yhteyshenkilötietoja, joita tarvitaan sopimusten 
toteutuksessa tai ylläpidossa.  
 

8. Tietojen säilytysajat  Voittaneet tarjoukset ja niitä sisältävät henkilötiedot säilytetään 
pysyvästi arkistossa sopimuksen liitteinä. Muut tarjoukset 
henkilötietoineen säilytetään viiden (5) vuoden ajan ja 
hävitetään tuhoamalla sähköposti tai tarjouskirje sisältöineen. 

9. Säännönmukaiset 
tietolähteet ja tietojen 
luovutukset 

Henkilötietoja käsitellään kunnan työntekijöiden piirissä 
hankintaan tai sopimukseen ja päätöksentekoon liittyvissä 
asioissa. Sopimusasiakirjat ovat julkisia asiakirjoja ja 
sopimukseen liittyviä edellä mainittuja henkilötietoja voidaan 
luovuttaa julkisia asiakirjoja koskevien säädösten mukaisesti.  
 
Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. 
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10. Rekisterin 
ylläpitojärjestelmät ja 
suojauksen periaatteet 

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät 
  
Tietoja säilytetään kolmannen osapuolen (Cloudia tarjous- ja 
sopimuksenhallintajärjestelmät) sähköisissä järjestelmissä. 
Määriteltyjen käyttäjien lisäksi järjestelmään on pääsy 
ylläpidosta vastaavalla taholla. Käyttöoikeudet myönnetään 
tehtäväkohtaisesti. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja 
tietojärjestelmien käyttö- ja salassapitosopimuksen. 
 
B. Manuaalinen aineisto  
 
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa ja valvotuissa 
tiloissa. 

Rekisteröidyn oikeudet 
(artiklat 15–23) 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:  
- oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä 

- oikeus saada pääsy tietoihin  

- oikeus tietojen oikaisemiseen  

- oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi) silloin, 

kun kyse ei ole lakisääteisen velvoitteen 

noudattamisesta tai yleistä etua koskevan tehtävän 

suorittamisesta tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen 

vallan käyttämisestä 

- oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä silloin, kun tietojen 

käsittely perustuu suostumukseen tai oikeudellisen 

vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi 

- oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja 

muita käsittelytoimia erityisistä henkilökohtaisista syistä 

silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on yleistä 

etua koskevan tehtävän suorittamisesta, 

rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi 

tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolten 

oikeutettujen etujen toteuttamiseksi  

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan osoittamalla 
rekisterinpitäjälle kirjallisen pyynnön tai suullisesti 
rekisterinpitäjän luona. Rekisteröidyn henkilöllisyys 
tarkistetaan ennen oikeuksien toteuttamista. Lisätietoja 
oikeuksien toteuttamisesta saa rekisterinpitäjän kotisivuilta 
https://pornainen.fi/kunta-hallinto/rekisterit-ja-tietosuoja/   
 

https://pornainen.fi/kunta-hallinto/rekisterit-ja-tietosuoja/
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Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen 
käsittelystä valvontaviranomaiselle. Osoitteesta 
https://tietosuoja.fi/ saa lisätietoja rekisteröidyn 
oikeuksista. 
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