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Rekisterin perustiedot
Rekisterin nimi
NAP-liikkumispalvelukatalogi ("NAP-palvelu")
Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)

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

Tietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
NAP-palvelu (www.finap.fi) on Traficomin tarjoama tekninen palvelu. NAP-palvelu perustuu EU-lainsäädäntöön ja
liikenteen palveluista annetun lain (320/2017, jälj. liikennepalvelulaki) 154 §:ään. Liikennepalvelulain 154 §:n
mukaisesti liikkumispalveluiden tarjoajan on huolehdittava siitä, että liikkumispalvelua koskevat olennaiset
ajantasaiset tiedot ovat saatavissa tietojärjestelmään luodun yhteyden kautta koneluettavassa ja helposti
muokattavassa vakiotietomuodossa helposti käytettäväksi. Liikkumispalveluiden tarjoaja vastaa NAP-palvelun kautta
antamansa tiedon oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.
Liikkumispalveluiden tarjoajilla tarkoitetaan:
-

henkilöiden kuljetuspalveluja tuottavia palveluntarjoajia

-

asemia, satamia ja muita terminaaleja

-

liikennevälineiden vuokraus- ja yhteiskäyttöpalveluja tarjoavia palveluntuottajia

-

yleisiä kaupallisia pysäköintipalveluja tarjoavia yrityksiä

-

välityspalveluja tarjoavia yrityksiä

Traficomin on liikennepalvelulain 154 §:n mukaan tarjottava tekninen palvelu, jolla liikkumispalvelua koskevat
olennaiset ajantasaiset tiedot ovat saatavissa tietojärjestelmään luodun yhteyden kautta koneluettavassa ja helpossa
vakiotietomuodossa vapaasti käytettäväksi (avoin rajapinta).
Liikkumispalveluiden tarjoajan on rekisteröidyttävä NAP-palveluun liikkumispalveluiden olennaisten tietojen
ilmoittamiseksi. Traficom käsittelee henkilötietoja NAP-palvelun ylläpitämiseksi ja yhteydenpitoon NAP-palveluun
rekisteröityneiden palveluntarjoajien kanssa sekä lähettääkseen mahdollisia NAP-palvelua koskevia
viranomaistiedotteita. Näitä yhteystietoja ei julkaista NAP-palvelussa.

Tietosisältö
Rekisterin tiedot

Liikkumispalveluiden tarjoajan yksilöinti- ja yhteystiedot ovat yleisesti saatavissa NAPpalvelusta. Näitä tietoja ovat:
-

Palveluntuottajan nimi ja y-tunnus
Palveluntuottajan yhteystietoina www-osoite

Edellä todetun lisäksi NAP-palvelusta on yleisesti saatavissa liikkumispalveluiden
tarjoajan NAP-palveluun antamat muut liikkumispalveluun liittyvät tiedot, kuten tiedot
liikkumispalvelussa käytettävissä olevista maksutavoista ja liikkumispalvelun reitti-,
pysäkki-, aikataulu-, hinta-, esteettömyys- ja saatavuustiedot.
Palveluntarjoajat rekisteröityvät NAP-palvelun käyttäjiksi. Traficom käsittelee NAPpalveluun rekisteröityneistä käyttäjistä seuraavia tietoja:
rekisteröityneen käyttäjän nimi
käyttäjätunnus
rekisteröitymisen yhteydessä ilmoitettu sähköpostiosoite
puhelinnumero (vapaaehtoinen tieto)
osoite (vapaaehtoinen tieto)
muu kuin rekisteröitymisen yhteydessä ilmoitettu sähköpostiosoite
(vapaaehtoinen tieto)
NAP-palvelussa käytetään evästeitä:
Evästeitä käytetään palvelussa välttämättömiin teknisiin toimintoihin, mm.
kirjautumiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös palvelun analytiikassa. Evästeet ovat
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voimassa korkeintaan vuoden. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja ei luovuteta
kolmansille osapuolille.

Rekisterin tietolähteet
(mistä tiedot saadaan)

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Henkilötietojen
säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin palveluntarjoaja ylläpitää liikkumispalveluitaan
koskevia tietoja NAP-palvelussa.
Liikkumispalveluiden tarjoaja voi itse poistaa tiedot NAP-palvelusta. Rekisteröity voi
pyytää sellaisten tietojen poistamista rekisterinpitäjältä, joita hän ei voi itse palvelusta
poistaa.
Käyttäjän poistaminen tehdään rekisteröityneen henkilön pyynnöstä NAP-palvelun
ylläpidon toimesta.

Tietojen käsittely
Henkilötietojen
vastaanottajat ja
vastaanottajaryhmät
(mihin tietoja
luovutetaan)

NAP-palvelun tiedot ovat yleisesti saatavilla www.finap.fi –sivustolla. Palvelussa on
saatavilla liikkumispalveluun liittyvien muiden tietojen lisäksi seuraavat
liikkumispalveluiden tarjoajien yksilöinti- ja yhteystiedot: palveluntuottajan nimi,
yrityksen www-osoite.

NAP-palveluun rekisteröityneen käyttäjän henkilötietoja ei luovuteta yleisesti saataville
NAP-palvelussa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan
lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa.
Henkilötietojen käsittely Rekisterissä olevia tietoja käsittelevät NAP-palvelun ylläpitäjät, jotka käsittelevät tietoja
rekisterinpitäjän lukuun ainoastaan NAP-liikkumispalveluun liittyvissä tehtävissä ja toimivat rekisterinpitäjän
toimeksiannosta.
Henkilötietoja ei rekisterinpitäjän toimesta siirretä EU-/ETA -valtioiden ulkopuolelle.
Henkilötietojen

siirtäminen kolmansiin
maihin EU:n/ETA:n
ulkopuolelle
Henkilötietojen käsittely Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietoja vain laissa säädetyn tehtävän hoitamiseksi.
muuhun tarkoitukseen
kuin mihin tiedot on
alun perin kerätty
Tietoja ei käytetä profilointiin eikä henkilötietojen käsittelytoimiin liity automaattista
Automaattinen
päätöksentekoa.
päätöksenteko ja
profilointi

Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy
omiin tietoihin

Rekisteröity pystyy itse tarkastamaan NAP-palveluun tallettamansa tiedot palvelusta.
Rekisteröity voi lisäksi esittää pyynnön myös rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjän
yhteystiedot löytyvät tästä tietosuojaselosteesta.

Oikeus tietojen
oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tietojen oikaisemista. Rekisteröity voi itse
päivittää tai korjata virheelliset tiedot NAP-palvelussa. Tarvittaessa tietojen
oikaisuvaatimuksen voi esittää myös rekisterinpitäjälle.

Vastustamisoikeus

Oikeus ei sovellu kyseessä oleviin käsittelytoimiin, koska henkilötietoja ei käsitellä
yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen
vallan käyttämiseksi eikä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeus siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen

Oikeus ei lähtökohtaisesti sovellu kyseessä oleviin käsittelytoimiin, koska henkilötietoja
ei käsitellä suostumuksen eikä sopimuksen perusteella.

Oikeus tietojen
poistamiseen

Oikeus ei sovellu kyseessä oleviin käsittelytoimiin, koska henkilötietoja ei käsitellä
yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen
vallan käyttämiseksi.

Oikeus rajoittaa tietojen Rekisteröity voi käyttää oikeutta ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
käsittelyä
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Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle

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