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VIISAAN LIIKKUMISEN VERKOSTON (=VILI-VERKOSTO) 
JÄSENLUETTELO 

 

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 

Viisaan liikkumisen verkosto (VILI-verkosto) on asiantuntijaverkosto, jolle Liikenne- ja vies-

tintävirasto Traficom lähettää sähköpostitse tiedotteita ja uutiskirjeitä kestävän liikkumisen 

osa-alueisiin liittyen. Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain (935/2018) mukaan virasto 

muun muassa edistää toiminnallaan kestävää kehitystä valtakunnallisesti. VILI-verkoston 

kautta Traficom jakaa ajantasaista tietoa, joka auttaa paikallisia toimijoita kestävän kehityk-

sen edistämistyössä. 

 

Verkoston jäsenet ovat liittyneet jäseniksi täyttämällä Motiva Oy:n (joka toimi henkilötietojen 

käsittelijänä Traficomin lukuun 31.12.2020 asti) internet-sivuilla olleen ilmoittautumislomak-

keen. 1.1.2021 alkaen Traficom vastaa itse rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelystä. 

Henkilötietojen käsittely koostuu sähköpostien lähettämisestä verkoston jäsenille. Henkilö-

tietojen käsittelyperusteena on edellä kuvatusti rekisteröidyn suostumus. 

 

 

 

Tietosisältö 

Rekisterin tiedot  

 

 

 

 

 

 

Rekisteröidyt eli henkilöt, joiden tietoja käsitellään: henkilöt, jotka 

ovat ilmoittautuneet VILI-verkoston sähköpostilistalle 

Käsiteltävät henkilötiedot 

 Yksilöintitiedot: henkilön nimi ja titteli 

 Yhteystiedot: henkilön sähköpostiosoite; organisaation nimi ja 

osoite 

Rekisterin tietoläh-

teet (mistä tiedot 

saadaan) 

Tiedot on kerännyt sähköisellä, internetissä olleella ilmoittautumislo-

makkeella Motiva Oy, joka toimi henkilötietojen käsittelijänä Trafico-

min lukuun 31.12.2020 asti.  

 

https://www.traficom.fi/fi/traficom/yhteystiedot/salatun-viestin-lahettaminen-traficomiin
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Henkilötietojen säi-

lytysaika 

Tietoja säilytetään niin kauan kuin Traficom ylläpitää Viisaan liikku-

misen verkostoa ja tietojen säilyttäminen on tarpeen palvelun tar-

koituksen toteuttamiseksi.  

 

 

Tietojen käsittely 

Henkilötietojen vas-

taanottajat ja vas-

taanottajaryhmät 

(Mihin tietoja luo-

vutetaan) 

Tietoja ei luovuteta Traficomin ulkopuolelle.  

 

 

  

Henkilötietojen kä-

sittely rekisterinpi-

täjän lukuun 

Henkilötietoja käsitellään vain Traficomin toimesta.  

 

Henkilötietojen siir-

täminen kolmansiin 

maihin EU:n ulko-

puolelle 

Tietoja ei siirretä EU/ETA -valtioiden ulkopuolelle. 

 

Automaattinen pää-

töksenteko ja profi-

lointi 

Henkilötietojen käsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai 

profilointia.  

  

 

Rekisteröidyn oikeudet 

 

Oikeuksien käyttämisestä 

 

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan toimittamalla pyyntönsä rekisterinpitäjälle sähköpos-

titse tai postitse. Yhteystiedot löytyvät tietosuojaselosteen kohdasta "Rekisterinpitäjän yh-

teystiedot". 

 

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 

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 Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. 
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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. 

 

Oikeus tietojen 

poistamiseen 

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan henkilötietonsa. 

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. 

 

 


