PORIN LINJAT OY
TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Porin Linjat Oy
28600 Pori
käyntiosoite: Hevoshaankatu 5
sähköposti: etunimi.sukunimi@porinlinjat.pori.fi
puh. 044 701 2912

2. Rekisterin
vastuuhenkilö

Liikennepäällikkö Jarno Valtanen
jarno.valtanen@porinlinjat.pori.fi

3. Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa

Liikennepäällikkö Jarno Valtanen
jarno.valtanen@porinlinjat.pori.fi
Tietosuojavastaava

jarno.valtanen@porinlinjat.pori.fi
4. Rekisterin nimi ja
muoto

Rekisterin nimi

Matkalippujen lataus (varsinaista rekisteriä ei pidetä; kts. seloste alla)
Rekisterin muoto
☒ sähköinen
☐ manuaalinen

5. Rekisterin
käyttötarkoitus ja
oikeusperuste

Tarvittaessa matkalippuja lataava henkilö voi tarkistaa matkalipusta
tunnistetietoja. Tarkistus tehdään yleensä jotta kortille saadaan
ladattua oikeanhintainen tuote oikealle henkilölle.
Tiedot ovat ainoastaan asiakkaan omistamalla matkalipulla eikä niitä
tallenneta muualle. Ts. kaikki tiedot asiakkaasta ovat asiakkaan
hallussa olevalla kortilla.
Kortilla on yksilöllinen ID. Porin Linjat Oy:n rahastusjärjestelmään
tallentuu vain ID-numerolla tehdyt leimaukset. Porin Linjat Oy ei
yhdistä matkakortin ID:tä eikä henkilöä joka matkakorttia käyttää.

6. Rekisterin
tietosisältö ja
henkilötietojen
luokittelu

Asiakkaan omistamaan matkakorttiin tallentuu kortilla tehty
matkahistoria viimeisen viiden matkan osalta, kortissa oleva tuote,
asiakkaan nimi, asiakkaan syntymäaika, asiakkaan sukupuoli. Nämä
tiedot kysytään lipunmyyntipisteessä korttia myydessä, koska myyntija ongelmatilanteissa:
nimi kohdentaa kortin omistuksen
syntymäajan perusteella määritellään ikäryhmiin kuuluva hinnoittelu
sukupuoli tarkentaa kortin omistuksen kuljettajalle henkilökohtaista
korttia leimatessa
korttituote määrittelee matkustusoikeuden

Sisältää erityisluonteisia tai lasten henkilötietoja
☐ Sisältää erityisluonteisia henkilötietoja
☐ Sisältää lasten henkilötietoja
Erityisluonteisia ja lasten henkilötietoja sisältävät asiat ovat salassa
pidettäviä rekisterin sisällä, ja siten käsittelyoikeus kyseisiin tietoihin
on rajattu.
7. Rekisterin
säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Teknisten
määrittelyjen vuoksi tietojen luovuttaminen kortin luomisvaiheessa on
välttämätöntä. Tietojen paikkansa pitävyyttä ei Porin Linjat Oy
tarkista mistään tietolähteestä. Asiakas vastaa oikeiden tietojen
ilmoittamisesta lipunmyynnin yhteydessä.

8. Säännönmukaiset
henkilötietojen
luovutukset ja
tietojen siirto
EU:n tai ETAn
ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille
osapuolille. Kortin ID:n perusteella tapahtunut kulkuhistoria tallentuu
Pusatec Oy:n ylläpitämälle palvelimelle. Lisätietoja www.pusatec.fi.

9. Tietojen
säilytysaika

Tietojen säilytysaika on 5 v. Tämän jälkeen tiedot poistetaan
järjestelmästä.

10. Automatisoitu
päätöksenteko ja
profilointi

☐ Sisältää automatisoitua päätöksentekoa

11. Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Rekisteri ei ole manuaalisessa muodossa
B. Sähköinen aineisto

Asiakkaan tiedot ovat asiakkaan omistamalla kortilla eikä asiakkaan
henkilötietoja tallenneta muualle. Kortin sisältämä tieto on luettavissa
ainoastaan linja-autojen sekä myynti- / latauspisteiden myyntilaitteilla
asiakkaan pyynnöstä.
12. Rekisteröidyn
tarkastusoikeus
13. Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista
14. Muut
henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät oikeudet

Asiakas voi halutessaan tarkistaa kortilla olevat tietonsa pyytämällä
kuljettajaa tai myyntipisteen työntekijää tulostamaan hänelle
korttihistorian.
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen
tiedon korjaamista.
Asiakas voi halutessaan vaatia kortilla olevien tietojen korjaamista.
Korjaus edellyttää kortin alustamista uudelleen myyntipisteessä
Palvelupiste Porinassa.
Asiakas voi myös halutessaan
Pyytää poistamaan tietonsa vanhalta matkakortilta. Tässä yhteydessä
kortti tyhjennetään täysin.

15. Valitusoikeus

Jokaisella on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle rekisterissä
olevien tietojen käsittelystä.

