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Dream Broker -videoiden verkkosivu-upotusten tietosuojaseloste 2022 
 
Rekisterinpitäjä  
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot  
PL 320, 00059 TRAFICOM 
kirjaamo@traficom.fi  
puhelin 029 534 5000 
 
Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan 
yhteystiedot  
PL 320, 00059 TRAFICOM 
tietosuoja@traficom.fi  
puhelin 029 534 5000 
 
Mikäli viestisi sisältää arkaluonteista, salassa 
pidettävää tai muutoin sensitiivistä sisältöä 
tai henkilötunnuksen, pyydämme käyttämään 
Traficomin turvasähköpostia. 
 

 

Tietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) annetun lain 20 §:n mukaan, viran-
omaisen on edistettävä toimintansa avoimuutta ja tässä tarkoituksessa tarvittaessa laadit-
tava julkaisuja sekä tietoaineistoja palveluistaan, ratkaisukäytännöstään sekä yhteiskunta-
oloista ja niiden kehityksestä toimialallaan. Siten yleisen edun käsittelyperuste perustuu 
rekisterinpitäjän velvollisuuteen informoida toimialaansa kuuluvien liikenne- ja viestintä-
alan ajankohtaisista asioista. 
 
Verkkosivut ovat Traficomin keskeinen tiedotuskanava ja virasto ylläpitää useita verkkosi-
vuja eri aiheista. Traficom.fi, kyberturvallisuuskeskus.fi ja niiden kanssa samassa järjestel-
mässä olevat sivut sijaitsevat viraston omassa konesalissa sijaitsevilla palvelimella.  
 
Tiedon välittämisessä käytetään myös sivustoille upotettuja videoita. Videot jaetaan Dream 
Broker Oy:n (2092227-2) palvelun kautta ja videot sijaitsevat Dream Broker Oy:n palveli-
mella Suomessa. Videoiden katsomisesta kerätään katsojatilastoja: katsojien määrä vide-
oittain sekä kuinka suuri osuus videosta on katsottu (25 % välein).  
 

 
Tietosisältö 
Käsiteltävä tietoai-
neisto 

Käsiteltäviä tietoja ovat rekisteröidyn: 
- IP-osoite 
- Käyttäjän itse valitsema videon katselulaatu, jos käyttäjä 

muuttaa oletusta  

Käsiteltävän tietoai-
neiston tietolähteet 
(mistä tiedot saa-
daan) 

Videoiden henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. 

Henkilötietojen säi-
lytysaika 

IP-osoitteita säilytetään Dream Broker Oy:n palvelimella kaksi (2) 
vuotta. 
Käyttäjän itse valitsema videon katselulaatu -eväste on vain katso-
jan laitteella ja se on istuntokohtainen. 

 
Tietojen käsittely 
Henkilötietojen vas-
taanottajat ja vas-
taanottajaryhmät 

Henkilötiedot tallentuvat Dream Broker Oy:n (2092227-2) palveli-
melle. 

https://www.traficom.fi/fi/traficom/yhteystiedot/salatun-viestin-lahettaminen-traficomiin
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(Mihin tietoja luovu-
tetaan) 
Henkilötietojen kä-
sittely rekisterinpitä-
jän lukuun 

Dream Broker Oy (2092227-2) käsittelee henkilötietoja rekisterinpi-
täjän lukuun. Dream Broker Oy:llä ja virastolla on sopimus henkilö-
tietojen käsittelystä. 
 
Tietoja ei siirretä kolmansille tahoille. 
 

Henkilötietojen siir-
täminen kolmansiin 
maihin EU:n/ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU/ETA-valtioiden ulkopuolelle. 
 
 

Automaattinen pää-
töksenteko ja profi-
lointi 

Henkilötietojen käsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai 
profilointia.  
 

 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
 
Oikeuksien käyttämisestä 
 
Voit käyttää oikeuksiasi toimittamalla sitä koskevan pyynnön Traficomille sähköpostitse tai 
postitse. Yhteystiedot löytyvät tietosuojaselosteen kohdasta "Rekisterinpitäjän yhteystie-
dot".  
 
Valitusoikeus valvontaviranomaiselle 
 
Mikäli katsot henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa lainsäädännön kanssa, voit tehdä 
asiasta valituksen Tietosuojavaltuutetun toimistolle. 
 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800, 00531 Helsinki 
tietosuoja(at)om.fi 
p. 029 566 6700 

 
Oikeus saada pääsy 
omiin tietoihin 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, 
että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsi-
tellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy hen-
kilötietoihin.  
 

Oikeus tietojen oi-
kaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman 
aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset 
henkilötiedot.  

Vastustamisoikeus  Tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen etuun, 
rekisterinpitäjän julkisen vallan käyttöön tai rekisterinpitäjän tai kol-
mannen osapuolen oikeutettuun etuun, rekisteröidyllä on oikeus vas-
tustaa henkilötietojensa käsittelyä. 
 
Jos rekisteröity käyttää vastustamisoikeuttaan, on rekisterinpitäjän 
lopetettava henkilötietojen käsittely, ellei rekisterinpitäjä voi osoit-
taa, että käsittelyyn on tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää re-
kisteröidyn oikeudet ja vapaudet tai jos käsittely on tarpeen oikeus-
vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelyä ilman eri perusteluja, 
jos tietoja käsitellään suoramarkkinointia varten. 
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Tilanteessa, joissa tietoja käsitellään tilastollisia- tai tutkimustarkoi-
tuksia vasten, rekisteröity voi vastustaa tietojen käsittelyä henkilö-
kohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, jolloin rekisterinpi-
täjän on lopetettava tietojen käsittely, jos käsittely ei ole tarpeen 
yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. 

Oikeus rajoittaa tie-
tojen käsittelyä 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsit-
telyä, jos: 

- rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden; 
- henkilötietojen käsittely on lainvastaista, mutta rekisteröity 

vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan nii-
den käytön rajoittamista; 

- rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsit-
telyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudel-
lisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; 

- rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotet-
taessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oi-
keutetut perusteet rekisteröidyn perusteet. 

 
Oikeus siirtää tiedot 
järjestelmästä toi-
seen  
 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka 
hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käyte-
tyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kysei-
set tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, 
jolle henkilötiedot on toimitettu, jos henkilötietojen käsittely perus-
tuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan auto-
maattisesti. 

Oikeus tietojen 
poistamiseen 
 

Niissä tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu muuhun 
oikeusperusteeseen kuin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen, 
rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan henkilötietonsa. Pyyde-
tyt tiedot poistetaan, ellei rekisterinpitäjällä ole lainmukaista perus-
tetta kieltäytyä poistamasta tietoja, kuten lakisääteinen velvollisuus 
säilyttää tietoja. 

Oikeus peruuttaa 
suostumus 

Siltä osin, kun henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suos-
tumuksen perusteella, rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa 
milloin tahansa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle. Suostumuksen 
peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suostumuksen perus-
teella suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 
 

 


