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Grunduppgifter om registret
Registrets namn
Register över hantering av avtalsuppgifter
Personuppgiftsansvarig
Transport- och kommunikationsverket (Traficom)

Kontaktuppgifter till den
personuppgiftsansvarige
PB 320, 00059 TRAFICOM
registrator@traficom.fi
telefon 029 534 5000
Dataskyddsombudets kontaktuppgifter
PB 320, 00059 TRAFICOM
tietosuoja@traficom.fi
telefon 029 534 5000
Om ditt meddelande innehåller känsligt,
sekretessbelagt eller annars sensitivt innehåll eller
en personbeteckning, ber vi dig att använda
Traficoms säkra e-post.

Grund och ändamål för behandlingen av uppgifter
Lagen om Transport- och kommunikationsverket (935/2018), Lagen om transportservice (320/2017)
Hantering av uppgifter som gäller Traficoms partner och partneravtal/koncessioner och som hör till
ämbetsverkets befogenheter. Operativa system behöver dessa uppgifter för behörigheter, rapportering
och fakturering och för att hålla kontakt med partnerna.

Datainnehåll
Uppgifter i registret

Registret innehåller följande uppgifter om företag och organisationer:
namn- och adressuppgifter
verksamhetsställe
ansvariga personer
avtalsuppgifter

Registrets
informationskällor
(varifrån uppgifterna
erhålls)
Förvaringstiden för
personuppgifter

Avtalspartnerns ansökan, anmälan eller avtal/koncession.

Personuppgifterna förvaras till dess att företaget avlägsnar eller ändrar
uppgifterna om ansvariga personer.

Behandling av uppgifter
Mottagarna och
kategorier av
mottagare av
personuppgifterna (Till
vem uppgifter lämnas
ut)
Behandling av
personuppgifter för den
personuppgiftsansvariges räkning
Överföring av
personuppgifter till
tredjeländer utanför EU

Uppgifter om organisationskunderna behandlas i systemet endast av
Traficoms anställda och uppgifter om partnerföretaget lämnas ut endast till
själva partnerföretaget.

Uppgifter behandlas inte för den personuppgiftsansvariges räkning.

Till ett partnerföretag utanför EU lämnas ut de uppgifter som företaget själv
har tidigare anmält för bedömning av uppdateringsbehov.
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Behandling av
personuppgifter för ett
annat ändamål än det
för vilket uppgifterna
ursprungligen samlades
in
Automatiskt
beslutsfattande och
profilering

Uppgifterna används inte för något annat ändamål än det för vilket
uppgifterna samlats in.

Inget automatiskt beslutsfattande och ingen profilering

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

Den registrerade har rätt att få reda på om Traficom behandlar uppgifter om
honom eller henne eller inte samt få tillgång till de uppgifter om sig själv som
Traficom behandlar.

Rätt till rättelse

Den registrerade har rätt att kräva att Traficom rättar till felaktiga
personuppgifter om den registrerade eller kompletterar bristfälliga
personuppgifter.

Rätt att lämna in
klagomål till en
tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet om
den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter om honom eller
henne bryter mot EU:s allmänna dataskyddsförordning.
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