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Rekisterin perustiedot 

Rekisterin nimi  
Tietoturvamerkki-webinaari 
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 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom toteuttaa Tietoturvamerkkiä sekä EU-tason älylaitteita koskevia 
kyberturvallisuusvaatimuksia käsittelevän webinaarin 26.5.2021.  

Henkilötietojen käsittely Tietoturvamerkki-webinaarin tiedotuksen yhteydessä on tarpeen yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi (EU:n 
yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohdan e alakohta). Henkilötietojen käsittelyn perusteena on 
viranomaisen lakisääteinen tehtävä, joka koskee tietoturva-asioista tiedottamista (917/2014, SVPL) 304 
§ kohta 8). 

Tietoja käytetään webinaarista tiedottamiseen ennen tilaisuutta sekä tilaisuuden jälkeen.  

 
Tietosisältö 
Käsiteltävä tietoaineisto 
 
 
 
 
 

 

Webinaarista tiedottamisen yhteydessä käsitellään seuraavia tietoja:  
 
Nimi 
Titteli 
Organisaatio 
Sähköpostiosoite 
 

Käsiteltävän 
tietoaineiston 
tietolähteet (mistä 
tiedot saadaan) 

Tietolähteenä on Micromedia sekä Traficomin sidosryhmärekisterit.  
 

Henkilötietojen 
säilytysaika 

Tietoja säilytetään kaksi (2) kuukautta webinaarin jälkeen. 

 

Tietojen käsittely 
Henkilötietojen 
vastaanottajat ja 
vastaanottajaryhmät 
(Mihin tietoja 
luovutetaan) 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

Henkilötietojen käsittely 
rekisterinpitäjän lukuun 

Henkilötietoja ei käsitellä rekisterinpitäjän lukuun.   

Henkilötietojen 
siirtäminen kolmansiin 
EU:n/ETA:n 
ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.  

Henkilötietojen käsittely 
muuhun tarkoitukseen 

Henkilötietoja ei käsitellä muuhun tarkoitukseen kuin mihin tiedot on alun 
perin kerätty. 

https://www.traficom.fi/fi/traficom/yhteystiedot/salatun-viestin-lahettaminen-traficomiin
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kuin mihin tiedot on 
alun perin kerätty 

Automaattinen 
päätöksenteko ja 
profilointi 

Traficom ei käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia. 

 

 

Tietosuojaoikeudet 
 
Oikeuksien käyttämisestä 
 
Voit käyttää oikeuksiasi toimittamalla pyyntösi rekisterinpitäjälle. Yhteystiedot löytyvät 
tietosuojaselosteen kohdasta "Rekisterinpitäjän yhteystiedot". 
 
Valitusoikeus valvontaviranomaiselle 
 
Mikäli katsot henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, voit 
tehdä valituksen asiasta Tietosuojavaltuutetun toimistolle. 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800, 00531 Helsinki 
tietosuoja(at)om.fi 
p. 029 566 6700 
 
Oikeus saada pääsy 
omiin tietoihin  

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että henkilötietojasi 
käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä  henkilötietoja käsitellään, 
oikeus saada pääsy henkilötietoihin. 

Oikeus tietojen 
oikaisemiseen 

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

Vastustamisoikeus  Tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen etuun, 
rekisterinpitäjän julkisen vallan käyttöön tai rekisterinpitäjän tai kolmannen 
osapuolen oikeutettuun etuun, sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi 
käsittelyä. 
 
Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia 
varten. 
 

Oikeus rajoittaa tietojen 
käsittelyä 

Oikeutta voit käyttää tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisissa tapauksissa. 

Oikeus siirtää tiedot 
järjestelmästä toiseen  
 

Oikeutta voit lähtökohtaisesti käyttää vain tilanteessa, jossa henkilötietojesi 
käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen. 
 

Oikeus tietojen 
poistamiseen 
 

Oikeutta voit käyttää tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaisissa tapauksissa. 
 
Oikeutta et voi lähtökohtaisesti kuitenkaan käyttää tilanteissa, joissa 
henkilötietojasi käsitellään lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, yleistä 
etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan 
julkisen vallan käyttämistä varten. 
 

Oikeus peruuttaa 
suostumus 

Mikäli henkilötietojasi käsitellään antamasi suostumuksen perusteella, voit 
peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. 
Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suostumuksen 
perusteella suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 
 

 


