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Registrets grunduppgifter 

Registrets namn 

Appen Autoilja 

Personuppgiftsansvarig  

Transport- och kommunikationsverket Traficom 

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige  

PB 320, 00059 TRAFICOM 
kirjaamo@traficom.fi  
telefon 029 534 5000 

Den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud  

Leila Hanhela-Lappeteläinen 

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariges 
dataskyddsombud  

PB 320, 00059 TRAFICOM 
kirjaamo@traficom.fi  
telefon 029 534 5000 

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter 

Behandlingen av uppgifterna grundar sig på samtycket som getts av personen som använder appen Autoilja. I appen 
Autoilija behandlas uppgifter om användarens mobila enhet för att säkerställa appens funktion, för att analysera 
användningen av appen samt för att behandla respons som lämnats via appen. Det finns en skild 
dataskyddsbeskrivning för de uppgifter i trafik- och transportregistret som visas i appen Autoilija. 
Dataskyddsbeskrivningen kan hittas på Traficoms nätsida: www.traficom.fi.  

 

Användaren kan återkalla sitt samtycke genom att radera appen Autoilija från sin mobila enhet. 

 

Datainnehåll 

Uppgifter i registret  

 

 
 

 
 

 

Namnet på användarens mobila enhet och versionen på operativsystemet som enheten 
använder, PIN-koden som användaren själv skapar i samband med den starka 
autentiseringen och med vilken användaren loggar in på applikationen efter 
identifieringen, tidsmarkeringen för användningen av appen Autoilija, det administrativa 
numret som individualiserar identifieringen samt responsen som användaren lämnar via 
appen och kundnumret som behövs för att individualisera responsen. 

Datainnehållet som överförs vid dataverifiering med en QR-kod (åldersuppgifter 
18+/20+, personuppgifter, uppgifter om körrätt) sparas tillfälligt krypterat i databasen. 
Uppgifterna tas bort då QR-koden avlästs eller upphör att gälla.  

 

Uppgiftskällor (Varifrån 
fås uppgifterna?) 

Uppgifterna fås från den identifierade användarens mobila enhet. 

Lagringstid för 

personuppgifter 

6 månader. Uppgifterna lagras på Traficoms servrar i Finland. 

 

Behandling av personuppgifter 

Mottagare av 
personuppgifter och 
mottagargrupper  
(Till vem utlämnas 
uppgifterna?) 

Uppgifterna utlämnas inte. 

Behandling av 

personuppgifter för den 
personuppgifts-
ansvariges räkning 

Uppgifterna behandlas inte för den personuppgiftsansvariges räkning. 

Överföring av 
personuppgifter till 

tredje land utanför EU  

Uppgifter överförs inte till tredje land. 

Behandling av 
personuppgifter för 
något annat ändamål 
än det som uppgifterna 
ursprungligen insamlats 

för 

Uppgifterna behandlas inte för några andra ändamål. 

http://www.traficom.fi/
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Automatiskt 
beslutsfattande och 
profilering 

Traficom tillämpar inte automatiskt beslutsfattande eller profilering. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Den registrerades rättigheter 

Rätten till tillgång till 
egna uppgifter 

Uppgifterna som sparats om användningen av appen har antingen definierats 
av användaren själv (PIN-koden) eller skapats av användaren själv. Vid behov 

kan man få tillgång till en del av uppgifterna genom att kontakta Traficom på 
adressen kirjaamo@traficom.fi. PIN-koden kan inte utlämnas på grund av 
informationssäkerhetsorsaker. 

Rätten att rätta 

uppgifter 

Uppgifter som sparats om användningen av appen har antingen definierats av 

användaren själv (PIN-koden) eller skapats av användaren själv, vilket 
betyder att den personuppgiftsansvariga inte kan rätta uppgifterna. 

Rätten att förbjuda 
behandling av uppgifter  

Användarna kan radera appen från sina mobilapparater om de inte vill att den 
ska behandla deras uppgifter som samlas in för att säkerställa appens 
funktion och analysera användningen av den. 

Rätten att anföra 
besvär hos 
tillsynsmyndigheten 

Den registrerade har rätt att föra saken till dataombudsmannen om 
den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter 
bryter mot den tillämpade lagstiftningen. Rätten begränsar inte andra 
administrativa rättsmedel. 

Rätten att flytta 
uppgifter mellan system  
 

Uppgifterna som sparats om användningen av appen har antingen definierats 
av användaren själv (PIN-koden) eller skapats av användaren själv. Vid behov 
kan man få en del av uppgifterna genom att kontakta Traficom på adressen 
kirjaamo@traficom.fi. PIN-koden kan inte utlämnas på grund av 
informationssäkerhetsorsaker. 

Rätten att radera 

uppgifter 

 

Användaren kan radera uppgifter som sparats i mobilapparaten via appens 

inställningar. Dessutom förfaller uppgifterna efter sex månader, varefter de 

raderas automatiskt. 
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