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Rekisterin perustiedot 

Rekisterin nimi 

Autoilija-sovellus 

Rekisterinpitäjä  

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot  

PL 320, 00059 TRAFICOM 
kirjaamo@traficom.fi  
puhelin 029 534 5000 

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava  

Leila Hanhela-Lappeteläinen 

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan yhteystiedot  

PL 320, 00059 TRAFICOM 
kirjaamo@traficom.fi  

puhelin 029 534 5000 

Tietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 

Tietojen käsittelyn peruste on Autoilija-sovellusta käyttävän henkilön suostumus. Autoilija-sovelluksessa käsitellään 
sovelluksen toiminnan varmistamiseksi,sovelluksen käytön analysoimiseksi sekä sovelluksen kautta annettujen 
palautteiden käsittelemiseksi käyttäjän mobiililaitteen tietoja.Autoilija-sovelluksessa näytettävistä liikenneasioiden 
rekisterin tiedoista on erillinen tietosuojaseloste Traficomin verkkosivuilla osoitteessa www.traficom.fi  

 

Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa poistamalla Autoilija-sovelluksen mobiililaitteestaan.  

 

Tietosisältö 

Rekisterin tiedot  

 

 
 

 

 
 

Käyttäjän mobiililaitteen nimi ja laitteen käyttöjärjestelmä-versio sekä PIN-koodi, jonka 
käyttäjä itse luo vahvan tunnistautumisen yhteydessä ja jolla käyttäjä kirjautuu 
sovellukselle tunnistautumisen jälkeen, aikaleimat Autoilija-sovelluksen käytöstä, 
hallinnollinen numero, joka yksilöi tunnistautumisen sekä käyttäjän sovelluksen kautta 
antama palaute ja palautteen yksilöimiseksi tarpeellinen asiakastunnus.  

QR-tarkastuksessa jaettavat tietosisällöt (ikätiedot 18+/20+, henkilötiedot, 
ajo-oikeustiedot) tallennetaan väliaikaisesti salattuina tietokantaan. Tiedot 
poistetaan QR-koodin lukemisen tai vanhenemisen hetkellä.  

Rekisterin tietolähteet 
(mistä tiedot saadaan) 

Tiedot saadaan tunnistautuneen käyttäjän mobiliilaitteesta. 

Henkilötietojen 

säilytysaika 

6 kuukautta. Tiedot säilytetään Traficomin Suomessa sijaitsevilla palvelimilla. 

 

Tietojen käsittely 

Henkilötietojen 
vastaanottajat ja 
vastaanottajaryhmät 
(Mihin tietoja 
luovutetaan) 

Tietoja ei luovuteta 

Henkilötietojen käsittely 
rekisterinpitäjän lukuun 

Tietoja ei käsitellä rekisterinpitäjän lukuun. 

Henkilötietojen 
siirtäminen kolmansiin 

maihin EU:n 
ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin 

Henkilötietojen käsittely 
muuhun tarkoitukseen 
kuin mihin tiedot on 

alun perin kerätty 

Tietoja ei käsitellä muihin tarkoituksiin. 

Automaattinen 
päätöksenteko ja 
profilointi 

Traficom ei tee automaattista päätöksentekoa eikä profilointia. 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.traficom.fi/
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Rekisteröidyn oikeudet 

Oikeus saada pääsy 
omiin tietoihin 

Sovelluksen käytöstä tallentuneet tiedot ovat joko käyttäjän itsensä 
määrittelemiä (PIN-koodi) tai hänen itsensä tuottamia. Tarvittaessa osa 
tiedoista on mahdollista saada ottamalla yhteyttä osoitteeseen 

kirjaamo@traficom.fi. PIN-koodi ei luovuteta tietoturvasyistä. 

Oikeus tietojen 
oikaisemiseen 

Sovelluksen käytöstä tallentuneet tiedot ovat joko käyttäjän itsensä 
määrittelemiä (PIN-koodi) tai hänen itsensä tuottamia, joten oikeutta tietojen 
oikaisemiseen rekisterinpitäjän toimesta ei ole mahdollista tehdä. 

Vastustamisoikeus  Käyttäjä voi poistaa sovelluksen mobiililaitteestaan, mikäli ei halua Autoilija-
sovelluksen toiminnan varmistamiseksi ja käytön analysoimiseksi kerättäviä 
tietojaan käsiteltävän. 

Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos 
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan 
sitä koskevaa lainsäädäntöä. Oikeus ei rajoita muita hallinnollisia 
muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 

Oikeus siirtää tiedot 
järjestelmästä toiseen  

 

Sovelluksen käytöstä tallentuneet tiedot ovat joko käyttäjän itsensä 
määrittelemiä (PIN-koodi) tai hänen itsensä tuottamia. Tarvittaessa osa 

tiedoista on mahdollista saada ottamalla yhteyttä osoitteeseen 
kirjaamo@traficom.fi. PIN-koodi ei luovuteta tietoturvasyistä. 

Oikeus tietojen 
poistamiseen 
 

Käyttäjä voi poistaa mobiililaitteeseen tallentuneet tiedot Autoilija-sovelluksen 
asetuksista. Lisäksi tiedot vanhenevat kuudessa kuukaudessa, jonka jälkeen 
ne poistetaan automaattisesti. 
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