Dataskyddsbeskrivning

Grunduppgifter om registret
Registrets namn
Mobilitetstjänstekatalogen NAP
Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Transport- och kommunikationsverket (Traficom)

PB 320, 00059 TRAFICOM
registrator@traficom.fi
telefon 029 534 5000
Dataskyddsombudets kontaktuppgifter
PB 320, 00059 TRAFICOM
registrator@traficom.fi
telefon 029 534 5000

Grund och ändamål för behandlingen av uppgifter
Uppgifterna samlas in för att sköta de uppgifter som finns i IV avd. 2 kap. 154 § i lagen om transportservice
(320/2017). I paragrafen föreskrivs att den som tillhandahåller mobilitetstjänster inom persontrafik ska se till att
väsentliga och aktuella uppgifter om mobilitetstjänsterna finns att tillgå i maskinläsbar form och kan användas fritt
med hjälp av en förbindelse som upprättats i ett informationssystem. De som tillhandahåller mobilitetstjänster ska
förmedla information om de maskinläsbara gränssnitten till Transport- och kommunikationsverket.
Med leverantörer av mobilitetstjänster avses:
-

Leverantörer av tjänster för transport av personer

-

Stationer, hamnar och andra terminaler

-

Leverantörer av tjänster som tillhandahåller uthyrning eller gemensam användning av trafikmedel

-

Företag som tillhandahåller allmänna kommersiella parkeringstjänster

-

Företag som tillhandahåller förmedlingstjänster

Transport- och kommunikationsverket ska tillhandahålla teknisk service där väsentliga och aktuella uppgifter om
mobilitetstjänsterna finns att tillgå i maskinläsbar form och kan användas fritt med hjälp av en förbindelse som
upprättats i ett informationssystem (öppet gränssnitt).
Helheten ovan utgör mobilitetstjänstekatalogen NAP. Mobilitetstjänstekatalogen NAP är fritt tillgänglig och separat
specificerade uppgifter finns allmänt tillgängliga på www.finap.fi.
Innan man gör en anmälan om mobilitetstjänster ska man först registrera sig i mobilitetstjänstekatalogen NAP.
Personuppgifter om de användare som registrerat sig i tjänsten behandlas för att uppdatera katalogen.
Kontaktuppgifterna för de registrerade personerna används för att skicka nyhetsbrev som gäller tjänsten eller för
annan kontakt mellan den personuppgiftsansvarige och den registrerade.
Transport- och kommunikationsverket varken behandlar eller utlämnar uppgifter ur registret för
direktmarknadsföring.

Datainnehåll
Uppgifter i registret

Mobilitetstjänstekatalogen NAP innehåller följande uppgifter som är allmänt tillgängliga:
-

Tjänsteleverantörens namn och FO-nummer
Tjänsteleverantörens WWW-adress som kontaktuppgift.

Förutom personuppgifter innehåller mobilitetstjänstekatalogen NAP också uppgifter om
de enskilda mobilitetstjänsterna, t.ex. information om vilka betalningssätt som kan
användas eller annan information om t.ex. rutter, hållplatser, tidtabeller, priser, tillgång
till tjänsterna samt tillgänglighet. Dessa uppgifter är allmänt tillgängliga.
Tjänsteleverantören kan dessutom frivilligt ange sin e-postadress, telefonnummer och
adress som kontaktuppgifter.
I registret förs även följande uppgifter om registrerade användare:
-

Den registrerade användarens namn
Användarnamn
E-postadress
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Kakor:
-

Registrets
informationskällor
(varifrån uppgifterna
erhålls)
Förvaringstiden för
personuppgifter

Kakor används för nödvändiga tekniska funktioner, bl.a. för inloggning. Kakor
kan också användas för analysmetoder. Kakorna gäller för högst ett år.
Uppgifter om kakor lämnas inte ut till tredje parter.

Traficom får uppgifterna av de registrerade i samband med registreringen. De
registrerade ger dessutom uppgifter som sin egen mobilitetstjänst.

Uppgifter sparas till vidare så länge som tjänsteleverantören för uppgifterna om sina
mobilitetstjänster i mobilitetstjänstekatalogen NAP.
Leverantören av mobilitetstjänster kan själv radera uppgifterna från
mobilitetstjänstekatalogen NAP. Den registrerade kan begära att den
personuppgiftsansvarige raderar sådana uppgifter som den registrerade inte kan radera.
NAP-förvaltare kan på begäran av den registrerade personen radera en användare.

Behandling av uppgifter
Mottagarna och
kategorier av
mottagare av
personuppgifterna (Till
vem uppgifter lämnas
ut)

Uppgifterna i mobilitetstjänstekatalogen NAP är allmänt tillgängliga på webbplatsen
www.finap.fi. Förutom andra uppgifter om en mobilitetstjänst finns följande
personuppgifter tillgängliga i tjänsten: tjänsteleverantörens namn och företagets wwwadress.

Behandling av
personuppgifter för den
personuppgiftsansvariges räkning
Överföring av
personuppgifter till
tredjeländer utanför EU

Uppgifterna i registret behandlas av dem som förvaltar datasystemet NAP endast för att
sköta uppgifter som hänför sig till mobilitetstjänsten NAP och som agerar på den
personuppgiftsansvariges uppdrag.

Behandling av
personuppgifter för ett
annat ändamål än det
för vilket uppgifterna
ursprungligen samlades
in
Automatiskt
beslutsfattande och
profilering

Informationen används endast för att myndigheten ska kunna sköta sina uppgifter
enligt lag.

Personuppgifter om registrerade användare som samlats in i mobilitetstjänstekatalogen
NAP i registreringssyfte lämnas inte ut och de är inte allmänt tillgängliga.

Den personuppgiftsansvarige överför inte personuppgifter till utanför EU.

Informationen används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Den registrerades rättigheter
Rätt att få tillgång till
uppgifter om sig själv

Den registrerade har rätt att via tjänsten kontrollera de uppgifter som sparats om sig
själv i mobilitetstjänstekatalogen NAP. Den registrerade kan också be den
personuppgiftsansvarige kontrollera uppgifterna.

Rätt till rättelse

Den registrerade har rätt att kräva att felaktiga uppgifter rättasl. Den registrerade kan
själv uppdatera eller rätta de felaktiga uppgifterna i mobilitetstjänstekatalogen NAP. Vid
behov kan den registrerade kräva att den personuppgiftsansvarige rättar uppgifterna.

Rätt att göra
invändningar

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att fullgöra en lagstadgad
uppgift.

Rätt att lämna in
klagomål till en
tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsombudsmannen, om
den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller
honom strider mot relevant lagstiftning. Rätten påverkar inte något annat administrativt
prövningsförfarande eller rättsmedel.
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Rätt till dataportabilitet

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är fullgörande av en rättslig
förpliktelse, och därför tillämpas inte denna rättighet vid behandlingen av uppgifterna i
detta register.

Rätt till radering

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är fullgörande av en rättslig
förpliktelse, och därför tillämpas inte denna rättighet vid behandlingen av uppgifterna i
detta register.
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