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Kaikki liikkeessä 2030 -seminaarin 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 
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän yleistä etua koskevan tehtävän suoritta-
miseen (yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 kohdan e alakohta ja tieto-
suojalain (1050/2018) 4 §). Viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) annetun 
lain 20 §:n mukaan viranomaisen velvollisuus on tuottaa ja jakaa tietoa. Siten yleisen edun 
mukainen käsittelyperuste perustuu rekisterinpitäjän velvollisuuteen informoida toimi-
alaansa kuuluvien liikenne- ja viestintäalan ajankohtaisista asioista. 
 
Laki Liikenne- ja viestintävirastosta (935/2018) edellyttää, että virasto toimii asiakaslähtöi-
sesti ja monialaista asiantuntemusta hyödyntäen (1§).  

 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Traficomin Kaikki Liikkeessä 2030 -webinaarin 
järjestäminen. Webinaariin kutsutaan laajasti viraston asiakkaita ja sidosryhmien edusta-
jia. Henkilötietoja käsitellään tapahtumajärjestelyjen hoitamiseksi, kuten tapahtumakutsu-
jen lähettämiseksi, informoimiseksi ja tapahtumaa koskevien palautteiden käsittelemiseksi. 
Tilaisuus tallennetaan ja tallenne julkaistaan viraston verkkosivuilla. 
 

 
Tietosisältö 
Käsiteltävä tietoai-
neisto 
 
 
 
 
 
 

Käsiteltäviä tietoja ovat rekisteröidyn: 
- etu- ja sukuni 
- työnantajaorganisaatio 
- sähköpostiosoite 

 
Lisäksi henkilön ilmoittautuessa Kaikki Liikkeessä 2030 -seminaa-
riin tallennetaan tieto osallistumisesta ja muut tapahtuman järjes-
telyiden kannalta oleelliset asiat (kuten tapahtumaan liittyvät yh-
teydenotot) sekä henkilön antamat palautteet. Tarvittavien henki-
lötietojen antaminen on edellytyksenä, että saa osallistumislinkin 
etukäteen sekä saa materiaalit ja palautekyselyn tilaisuuden jäl-
keen.  
  
Tilaisuus suoratoistetaan eli striimataan. Tällöin kerättäviä henkilö-
tietoja ovat video- ja äänitallenteet. Kuvattua materiaalia voidaan 
käyttää viestintäkäyttöön, kuten tilaisuudesta tiedottamiseksi. Ku-

https://www.traficom.fi/fi/traficom/yhteystiedot/salatun-viestin-lahettaminen-traficomiin
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vattua materiaalia ei käytetä kuitenkaan koskaan kaupalliseen tar-
koitukseen. Striimauksen julkaisupaikka ilmoitetaan itse tilaisuu-
dessa.  
 
Virasto käsittelee myös mahdollisia seminaarissa käytävässä kes-
kustelussa ilmeneviä henkilötietoja. Osallistujat voivat esimerkiksi 
esittää kysymyksiä verkon välityksellä tai virtuaalisesti tapahtu-
massa, jolloin osallistujalta voidaan kerätä tämän nimi ja organi-
saatiotieto sekä äänitallenne. 
 
Kutsu-, ilmoittautumis- ja palauteprosessissa käytetään Lyyti Oy:n 
alustaa. Lyyti Oy (2117752-6) käyttää palvelualustansa toiminnan 
kannalta välttämättömiä evästeitä ja kerää niiden avulla alla esitet-
tyjä tietoja. Nämä evästeet liittyvät palvelun toiminnallisuuden ja 
laadun seurantaan. Tekniset evästeet takaavat sen, että ilmoittau-
tumissivun istunto toimii tarvitun ajan verran. Kun ilmoittautumis-
sivu suljetaan selaimesta, poistuvat evästeillä kerätyt tiedot.  
 
Eväisteillä kerätään seuraavaa tietoa: 

 
− Käyttöjärjestelmä 
− Selainversio 
− IP-osoite 
− selaimen lisäosat 
− kuinka monta kertaa lomaketta on avattu viikon aikana 
− sivun latausaika 
− kesken jääneet vastaukset 

 
Seminaarin striimauksessa käytetään Prospectum Oy:n (2353129-
3) webinaarialustaa Prospectum Live. Alusta kerää:  

− milloin ja kauanko henkilö on ollut tapahtumassa 
− milloin ja kauanko osallistuja on katsonut mitäkin streamia 
− tieto, jota osallistuja itse tarjoaa järjestelmään (esim. äänes-

tysvastaukset, chat-viestit, sanapilvivastaukset) 
 

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

Tietolähteenä käytetään viraston sidosryhmärekisteriä ja Microme-
dian osoitepankkia. Tietolähteinä ovat myös Lyyti-alustalla oleva il-
moittautumislomake sekä Prospectum Live -alusta. 
 
Tapahtumailmoittautumisen yhteydessä annetut henkilötiedot saa-
daan rekisteröidyltä itseltään. 

Henkilötietojen säi-
lytysaika 

Sidosryhmärekisteriä päivitetään tarpeen mukaan.  
 
Webinaarin tallennetta käsitellään niin kauan, kun se on tarpeen 
yleiseen etuun perustuvan käsittelyntarkoituksen toteuttamiseksi. 
 
Tilaisuuskohtaiset tiedot säilytetään tilaisuuden valmistelun ja jär-
jestämisen sekä palautekyselyn käsittelyn vaatiman ajan. 
 

 
Tietojen käsittely 
Henkilötietojen vas-
taanottajat ja vas-
taanottajaryhmät 
(Mihin tietoja luovu-
tetaan) 

Henkilötiedot tallentuvat Lyyti Oy:n (2117752-6) ja Prospectum 
Oy:n (2353129-3) palvelualustoille.   
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Henkilötietojen kä-
sittely rekisterinpitä-
jän lukuun 

Valve Branding Oy (1884268-7) käsittelee henkilötietoja rekisterinpi-
täjän lukuun. Valve Branding Oy:llä ja virastolla on sopimus henki-
lötietojen käsittelystä. 
 
Lyyti Oy (2117752-6) toimii Valve Branding Oy:n alihankkijana hen-
kilötietojen alikäsittelijänä. 
 
Prospectum Oy (2353129-3) toimii Valve Branding Oy:n alihankki-
jana henkilötietojen alikäsittelijänä. 
 
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. 
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Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelyä ilman eri perusteluja, 
jos tietoja käsitellään suoramarkkinointia varten. 
 
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. 
 

 


