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Behandling av personuppgifter i anknytning till video- och 
bildmaterial som en del av en utredning av Transport- och 
kommunikationsverket om nuläget för servicenivån på pas-
sagerartjänsterna och passagerarinformationen i person-

trafikens knutpunkter 

 

Personuppgiftsansvarig  

Transport- och kommunikationsverket 

(Traficom) 

Kontaktuppgifter till den personuppgifts-

ansvarige  

PB 320, 00059 TRAFICOM 

registrator@traficom.fi  

telefon 029 534 5000 

 

Kontaktuppgifter till den personuppgifts-

ansvariges dataskyddsombud  

PB 320, 00059 TRAFICOM 

tietosuoja@traficom.fi  

telefon 029 534 5000 

 

Om ditt meddelande innehåller känsligt, sek-

retessbelagt eller annars sensitivt innehåll el-

ler en personbeteckning, ber vi dig att an-

vända Traficoms säkra e-post. 

 

 

Grunden för och ändamålet med behandlingen av uppgifter 

Traficom har inlett en konsultutredning för att producera en beskrivning av nuläget för ser-

vicenivån på passagerartjänsterna och passagerarinformationen i de nationellt och internat-

ionellt viktigaste knutpunkterna i persontrafiken. Att producera en beskrivning av nuläget an-

knyter till åtgärden som nämns i den riksomfattande trafiksystemplanen (Trafik 12-planen) 

och som gäller fastställandet av servicenivån på persontrafikens knutpunkter samt till Trans-

port- och kommunikationsverkets uppgift att samla information om transporttjänsternas och 

trafiknätets nuläge och utvecklingsbehov.  

Denna dataskyddsbeskrivning berör videoinspelning vid knutpunkter. Videomaterialet och det 

slutliga bildmaterialet skildrar offentliga utrymmen utomhus och inomhus i olika knutpunkter 

(resecentrum, järnvägsstationer, flygplatser och hamnar). Objekten som skildras kan vara 

desamma på olika stationer, t.ex. plattform, underfart, stationens utrymmen inomhus osv. 

Att samla in video- och bildmaterial har konstaterats öka arbetets tillförlitlighet, jämförbar-

heten mellan utvärderingar och deras kvalitet och föra med sig märkbart mervärde. Med 

hjälp av bildmaterialet kan man under framtida uppföljningar återvända till situationen som 

den var och grunderna för jämförelsen mellan olika knutpunkter.  

Det slutliga bildmaterialet skapas utifrån videomaterialet (2D eller 360° skärmdumpar ur 

videomaterialet). Ljuden, ansikten på privatpersoner samt registreringsnummer på fordon 

finns med i videomaterialet men videomaterialet används endast tillfälligt och det utgör inte 

https://www.traficom.fi/sv/traficom/kontaktuppgifter/att-skicka-saker-e-post-till-traficom
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det slutliga materialet för projektet. Ansiktena och registreringsnumren täcks över eller blur-

ras i det slutliga bildmaterialet och ljudmaterialet lämnas bort. Videomaterialet och det icke 

anonymiserade bildmaterialet raderas omedelbart när det slutliga bildmaterialet har produce-

rats.  

Det slutliga, anonymiserade bildmaterialet används av beställaren (som en del av uppfölj-

ningsmaterialet) men det kan också utnyttjas i slutrapporten för arbetet och i andra fortsatta 

arbeten av beställaren. Bildmaterialet placeras inte i sin helhet på Traficoms servrar för bruk 

av utomstående. Detta motiveras redan av storleken på materialet. Det slutliga bildmaterialet 

måste dock behandlas som om det vore offentligt eftersom det fastställs i grundlagen att 

handlingar och upptagningar som innehas av myndigheterna är offentliga, om inte offentlig-

heten av tvingande skäl särskilt har begränsats genom lag. Var och en har också rätt att ta 

del av offentliga handlingar och upptagningar. 

Traficom har som beställare av utredningen av nuläget för persontrafikens knutpunkter an-

svaret för dataskyddet för privatpersoner som syns i video- och bildmaterialet.  

Det är nödvändigt att behandla personuppgifter i utredningen av nuläget för servicenivån på 

knutpunkter för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personupp-

giftsansvariges myndighetsutövning (EU:s allmänna dataskyddsförordning artikel 6.1 e). Ut-

redningen av nuläget är en del av Transport- och kommunikationsverkets lagstadgade upp-

gift att informera om transportsystemets läge, vilket nämns i lagen om Transport- och kom-

munikationsverket (2 §) och lagen om transportservice (179 §). Dessutom har Transport- 

och kommunikationsverket en lagstadgad uppgift att informera om frågor som gäller inform-

ationssäkerhet (917/2014, LTEK) 304 § 8 punkten). 

 

 

Datainnehåll 

Informations-

material som be-

handlas 

 

 

 

 

 

 

Personuppgifterna som behandlas i samband med video- och bild-

materialet är bild- och ljudmaterial av den registrerade som spelats in. 

I detta arbete kan video- och bildmaterialet innehålla bilder av an-

tingen den fysiska personen själv eller dennes fordon. Medan videorna 

behandlas kan även ljudmaterial spelas in.  

 

Ljuden, ansikten på privatpersoner samt registreringsnummer på for-

don finns med i videomaterialet men videomaterialet används endast 

tillfälligt och det utgör inte det slutliga materialet för projektet. Ansik-

tena och registreringsnumren täcks över eller blurras i det slutliga bild-

materialet och ljudmaterialet lämnas bort. 

 

Personuppgifter som behandlas i arbetet är inte sekretessbelagda med 

stöd av offentlighets- eller speciallagstiftningen eller på något annat 

sätt säkerhetsklassificerade. De berör inte heller särskilda personupp-

giftsgrupper. 
Informationskällor 

för informationsin-

 

Videomaterialet och det slutliga bildmaterialet skildrar offentliga ut-

rymmen utomhus och inomhus i olika knutpunkter. Bilderna skapas 
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nehållet som be-

handlas (varifrån 

uppgifter erhålls) 

utifrån videomaterialet (2D eller 360° skärmdumpar ur videomate-

rialet). 

Lagringstiden för 

personuppgifter 

Serviceproducenten (WSP) har genom avtal förpliktats att omedel-

bart radera videomaterialet som uppkommer under genomförandet 

av utredningen av nuläget för persontrafikens knutpunkter efter att 

bildmaterialet som används har producerats, och det oskyddade 

bildmaterialet omedelbart efter att bildmaterialet har anonymise-

rats. Allt material som inte anonymiserats ska raderas senast 

15.3.2021. 

 

Behandling av uppgifter 

Mottagarna och de 

kategorier av motta-

gare som ska ta del 

av personuppgif-

terna (till vem upp-

gifter lämnas ut) 

Material som innehåller personuppgifter lämnas inte ut till någon. Bil-

derna i videomaterialet och icke-anonymiserat videomaterial får en-

bart behandlas av och visas för en begränsad och utnämnd projekt-

personal hos serviceproducenten (WSP). Konsulten har meddelat de 

utnämnda personerna till Traficom. Serviceproducenten överlåter en-

bart anonymiserat material åt beställaren.  

 

Behandling av per-

sonuppgifter för den 

personuppgiftsan-

svariges räkning 

Arbetet utförs av WSP Finland Ab som är Traficoms ramavtalskonsult. 

WSP Finland behandlar personuppgifter för Traficoms räkning.  

 

WSP Finland Ab (0875416-5) 

 

Överföring av per-

sonuppgifter till 

tredjeländer utanför 

EU/EES. 

 

Serviceproducenten (WSP) har genom avtal förpliktats att behandla 

och förvara det video- och bildmaterial som uppstår under arbetet så 

att uppgifterna inte kan föras utanför EU/EES. 

 

Automatiserat be-

slutsfattande och 

profilering 

 

Distansfilmning (automatisk filmning) är inte tillåtet under arbetet. 

Uppgifterna används inte för profilering (bedömning av materialet) 

utgående från personuppgifterna.  

 

Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter 

 

Om utövande av rättigheter 

 

Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka en begäran till Traficom per e-post eller post. 

Kontaktuppgifterna hittas i dataskyddsbeskrivningens punkt "Kontaktuppgifter till den per-

sonuppgiftsansvarige".  

 

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet 

 

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot lagstiftningen, kan du 

lämna in ett klagomål till Dataombudsmannens byrå. 

 

Dataombudsmannens byrå 

PB 800, 00531 Helsingfors 
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tietosuoja(at)om.fi 

tfn 029 566 6700 

 

Rätt att få tillgång 

till uppgifter om sig 

själv 

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige få en 

bekräftelse på att personuppgifter om honom eller henne behandlas 

eller inte behandlas och om de behandlas, rätt att få tillgång till per-

sonuppgifterna.  

 

Rätt till rättelse Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige 

utan oskäligt dröjsmål rättar till inexakta och felaktiga personuppgif-

ter om den registrerade. 

 

Rätt att göra in-

vändningar  

I situationer där behandlingen av personuppgifterna baserar sig på 

allmänt intresse, ett led i myndighetsutövning som utförs av den per-

sonuppgiftsansvarige eller den personuppgiftsansvariges eller en 

tredje parts berättigade intresse har den registrerade rätt att göra 

invändningar mot behandlingen av personuppgifterna. 

 

Om den registrerade utövar sin rätt att göra invändningar ska den 

personuppgiftsansvarige avsluta behandlingen av personuppgifter, 

om den personuppgiftsansvarige inte kan påvisa berättigade skäl för 

behandlingen som väger tyngre än den registrerades rättigheter och 

friheter, eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av 

rättsliga anspråk. 

 

Om uppgifter behandlas för direktmarknadsföring, har den registre-

rade rätt att invända mot behandling utan separat motivering. 

 

När uppgifter behandlas för forskningsändamål eller statistiska ända-

mål kan den registrerade göra invändningar mot behandlingen av 

uppgifter av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situ-

ation, i vilket fall den personuppgiftsansvarige ska avsluta behand-

lingen av uppgifterna, om inte behandlingen är nödvändig för att ut-

föra en uppgift av allmänt intresse.  

 

Rätt att begränsa 

behandlingen av 

uppgifter 

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige 

begränsar behandlingen om 

- den registrerade bestrider personuppgifternas riktighet; 

- behandlingen är olaglig men den registrerade motsätter sig att 

personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning 

av deras användning; 

- den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personupp-

gifterna för ändamålen med behandlingen men den registre-

rade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller 

försvara rättsliga anspråk; 

- den registrerade har invänt mot behandling av personuppgifter 

i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges 

berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade 

skäl. 
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Rätt till dataporta-

bilitet  

 

Den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör ho-

nom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den person-

uppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart 

format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan person-

uppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhanda-

hållits personuppgifterna hindrar detta, om behandlingen av person-

uppgifter grundar sig på samtycke eller avtal och behandlingen sker 

automatiserat. 

Rätt till radering 

 

I de situationer där behandlingen av personuppgifterna baserar sig på 

annan rättsgrund än på efterlevnaden av en lagstadgad skyldighet har 

den registrerade rätt att begära att personuppgifterna raderas. De 

begärda uppgifterna raderas om den personuppgiftsansvarige inte har 

en lagenlig grund att neka till avlägsnandet än den lagstadgade skyl-

digheten att lagra uppgifterna. 

Rätt att återkalla 

samtycke 

Då samtycket den registrerade gett ligger som grund till behandlingen 

av personuppgifter kan den registrerade återkalla sitt samtycke när 

som helst genom att meddela den personuppgiftsansvarige om detta. 

Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandling 

som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas. 

 


