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Pysäköintivirhemaksurekisteri
1. Rekisterinpitäjä
Kaupunkiympäristölautakunta. Rekisterinpitäjän tehtävät on delegoitu asiakkuusjohtajalle.
Kaupunkiympäristölautakunnan päätös 15.5.2018 HEL 2018-004277.
Kaupunkiympäristön toimiala, Työpajankatu 8, PL 58233, 00099 Helsingin kaupunki

2. Rekisterin vastuuhenkilö
Tehtävänimike
Kunnallinen pysäköinninvalvoja

3. Rekisterin yhteyshenkilö
Tehtävänimike
Maksuseuraamukset ja oikaisuvaatimukset –yksikön päällikkö
Yhteystiedot
Kaupunkiympäristön toimiala, Työpajankatu 8, PL 58233, 00099 Helsingin kaupunki

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste
Käsittelyn tarkoitukset
Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on lakisääteisen pysäköinninvalvonnan
toteuttaminen, seuranta ja suunnittelu.
Käsittelyn oikeusperuste
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan ckohta. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 momentti f-kohta: käsittely on tarpeen
oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Keskeinen lainsäädäntö


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



Tietosuojalaki (1050/2018)



Hallintolaki (434/2003)



Laki pysäköinninvalvonnasta (727/2011)



Laki ajoneuvojen siirtämisestä (1508/2019)



Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyn nimi, puhelinnumero, osoitetiedot, henkilötunnus
Kamera-auton tai pysäköinnintarkastajan ottama kuva ajoneuvosta ja rekisterinumerosta

Rekisteröidyn ajoneuvon tiedot esim. ajoneuvon merkki ja malli
Rekisteröidyn oikaisuvaatimustiedot
Tiedot rekisteröidyn pysäköintivirhemaksuista
Tiedot rekisteröidyn pysäköintioikeuksista ja -luvista

Erityisiä henkilöryhmiä koskevina tietoina käsitellään terveyttä koskevia tietoja. Käsittely on
tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai aina kun
tuomioistuimet suorittavat lainkäyttötehtäviään. Käsittely on luvallista EU:n yleisen
tietosuojaasetuksen 9 artiklan 2 momentin f-kohdan perusteella (käsittely on tarpeen
oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi)

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset
Pysäköintivirhemaksujen ja ajoneuvon siirtämiseen liittyvien maksujen osalta luovutetaan
asiakastietooina asiaa koskevan maksunsaajan nimi ja tiliyhteystietoja pankkiaineistoon ja
kaupungin kirjanpitojärjestelmään.
Henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön perusteella siihen oikeutetuille
viranomaisulle.
Rekisteristä luovutetaan henkilötietoja lainsäädäntöä noudattaen:


poliisille



Palmia Oy:lle (varastosiirrot)



Suomen asiakastieto Oy:lle (luottohäiriömerkinnän poistamista varten silloin, kun
lasku on palautunut ulosotosta)



Bisnode Finland Oy:lle (luottohäiriömerkinnän poistamista varten silloin, kun lasku
on palautunut ulosotosta)

7. Tietojen säilytysajat
Tallenne säilytetään enintään kymmenen vuotta virhemaksupäätöksestä.

8. Henkilötietojen tietolähteet
Henkilö- ja ajoneuvotiedot saadaan pääosin Helsingin kuntarekisteristä.
Väestörekisterikeskuksen väestörekisteristä ja Liikenne- ja viestintäviraston Traficom

liikenneasioiden rekisteristä. Tietoja täydennetään asiakkaan tai hänen edustajansa
kertomilla tiedoilla.
Asiakkaaseen liittyviä tietoja saadaan tarvittaessa manuaalisesti tai sähköisesti muilta
viranomaisilta joko asiakkaan suostumuksen perusteella tai lain perusteella.

