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Rekisterin perustiedot 

Rekisterin nimi  
Merenkulun nimettyjen katsastajien, aluksenmittaajien ja MARPOL-tarkastajien rekisteri 
Rekisterinpitäjä  
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot  
PL 320, 00059 TRAFICOM 
kirjaamo@traficom.fi  
puhelin 029 534 5000  
Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan yh-
teystiedot  
PL 320, 00059 TRAFICOM 
tietosuoja@traficom.fi  
puhelin 029 534 5000 

Tietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 
Laissa aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) säädetään nimettyjen 
katsastajien pätevyydestä (38 §) sekä nimetyistä aluksenmittaajista (64 ja 65 §). Merenkulun ympäris-
tönsuojelulaissa (1672/2009) säädetään nimettyjen tarkastajien (ns. MARPOL-tarkastajat) tehtävistä ja 
pätevyydestä (4 luku 9 § ja 13 luku 2 §). 
 
Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom käsittelee tietoja katsastajista, aluksenmittaajista ja MARPOL-
tarkastajista lakisääteisissä tehtävissään, jotka koskevat alusten katsastuksia, tarkastuksia, aluksenmit-
tausta ja näihin liittyvien asiakirjojen säilyttämistä sekä Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden 
täyttämiseksi. Tältä osin henkilötietojen käsittely perustuu Traficomin lakisääteiseen viranomaistehtä-
vään (EU:n yleinen tietosuoja-asetus (6(1)(c) artikla). 
 
Edellä mainitussa roolissa toimivien henkilöiden etunimi ja sukunimi, puhelinnumero ja kotikunta jul-
kaistaan Traficomin internetsivulla niissä tapauksissa, joissa rekisteröity on antanut suostumuksensa 
tietojensa julkaisemiseen. Tiedot julkaistaan, jotta asiakkaat voivat ottaa yhteyttä suoraan rekisteröityi-
hin sopiakseen katsastuksista ja aluksenmittauksesta. Henkilötietojen julkaisemisen osalta käsittelype-
rusteena on henkilöiden nimenomainen suostumus (EU:n yleinen tietosuoja-asetus (6(1)(a) artikla). 
 
Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa tietojen julkaisemiseen ilmoittamalla siitä sähköpostitse Tra-
ficomille osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi.  
 
Mikäli viestisi sisältää arkaluonteista, salassa pidettävää tai muutoin sensitiivistä sisältöä tai henkilötun-
nuksen, pyydämme käyttämään Traficomin turvasähköpostia. 
 
  

 
Tietosisältö 
Rekisterin tiedot  
 
 
 
 
 
 

Traficom ylläpitää rekisteriä, joka sisältää tietoa viranomaistehtäviään suorit-
tamaan nimeämistään ja pätevöittämistään henkilöistä. Rekisteröityjä ovat ni-
metyt katsastajat, nimetyt aluksenmittaajat ja MARPOL-tarkastajat. 
 

1. Traficomin viranomaistehtäviä varten käsitellään seuraavia henkilötie-
toryhmiä: 
• Etunimi, sukunimi ja henkilötunnus  
• Yhteystiedot (Postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) 

 
2. Pätevien katsastajien, aluksenmittaajien ja MARPOL-tarkastajien tie-

doista julkaistaan seuraavat tiedot: 
 

• Etu- ja sukunimi 
• Paikkakunta 
• Puhelinnumero 

 

https://www.traficom.fi/fi/traficom/yhteystiedot/salatun-viestin-lahettaminen-traficomiin
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Tiedot julkaistaan internetsivuilla osoitteessa: https://www.tra-
ficom.fi/fi/yhteystiedot-merenkulun-katsastajat-ja-tarkastajat?tog-
gle=Traficomin%20katsastajat&toggle=Nimetyt%20katsastajat&tog-
gle=Aluksenmittaajat 

 

Rekisterin tietoläh-
teet (mistä tiedot 
saadaan) 

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään. Ne toimitetaan Traficomille suoraan 
joko sähköisesti ja paperisella lomakkeella.  

Henkilötietojen säily-
tysaika 

Henkilötietoja säilytetään nimityskirjan voimassaolon ajan. Nimityskirjoja ja 
niiden myöntämiseen liittyviä asiakirjoja säilytetään pysyvästi Traficomin ar-
kistossa. 
 

 
Tietojen käsittely 
Henkilötietojen vas-
taanottajat ja vas-
taanottajaryhmät 
(Mihin tietoja luovu-
tetaan) 

Rekisteriin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia 
(621/1999). Rekisteröityjen tiedot julkaistaan osittain Traficomin internetsi-
vuilla rekisteröityjen suostumuksen perusteella. 
 

Henkilötietojen käsit-
tely rekisterinpitäjän 
lukuun 

Tietoja ei käsitellä Traficomin lukuun. Vain Traficomin oma henkilöstö käsitte-
lee tietoja Traficomin omissa järjestelmissä. 

Henkilötietojen siirtä-
minen kolmansiin 
EU:n ulkopuolelle 

- 

Henkilötietojen käsit-
tely muuhun tarkoi-
tukseen kuin mihin 
tiedot on alun perin 
kerätty 

Ei käsitellä muuhun tarkoitukseen kuin tiedot on alun perin kerätty.  

Automaattinen pää-
töksenteko ja profi-
lointi 

Ei automaattista päätöksentekoa tai profilointia.  

 
 
 
 

Rekisteröidyn oikeudet 
Oikeuksien käyttämisestä 
 
Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan toimittamalla pyyntönsä rekisterinpitäjälle sähköpostitse tai pos-
titse. Yhteystiedot löytyvät tietosuojaselosteen kohdasta "Rekisterinpitäjän yhteystiedot". 
 
Valitusoikeus valvontaviranomaiselle 
 
Jos 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 käsitellä, ja jos näitä henki-
lötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin. 

https://www.traficom.fi/fi/yhteystiedot-merenkulun-katsastajat-ja-tarkastajat?toggle=Traficomin%20katsastajat&toggle=Nimetyt%20katsastajat&toggle=Aluksenmittaajat
https://www.traficom.fi/fi/yhteystiedot-merenkulun-katsastajat-ja-tarkastajat?toggle=Traficomin%20katsastajat&toggle=Nimetyt%20katsastajat&toggle=Aluksenmittaajat
https://www.traficom.fi/fi/yhteystiedot-merenkulun-katsastajat-ja-tarkastajat?toggle=Traficomin%20katsastajat&toggle=Nimetyt%20katsastajat&toggle=Aluksenmittaajat
https://www.traficom.fi/fi/yhteystiedot-merenkulun-katsastajat-ja-tarkastajat?toggle=Traficomin%20katsastajat&toggle=Nimetyt%20katsastajat&toggle=Aluksenmittaajat
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Oikeus tietojen oikai-
semiseen 

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

Vastustamisoikeus  Tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen etuun, rekisterin-
pitäjän julkisen vallan käyttöön tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen 
oikeutettuun etuun, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa kä-
sittelyä. 
 
Tässä tapauksessa henkilötietoja käsitellään lakisääteisen tehtävän ja rekiste-
röidyn nimenomaisen suostumuksen perusteella, joten rekisteröidyllä on ei ole 
oikeutta vastustaa tietojensa käsittelyä.  
 

Oikeus rajoittaa tie-
tojen käsittelyä 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos 
rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden; jos henkilötietojen 
käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista 
ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; jos rekisterinpitäjä ei enää 
tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tar-
vitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolusta-
miseksi; tai jos rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotetta-
essa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet 
rekisteröidyn perusteet. 
 

Oikeus siirtää tiedot 
järjestelmästä toi-
seen  
 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on 
toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneelli-
sesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterin-
pitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos 
henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely 
suoritetaan automaattisesti. 
 
Siltä osin, kuin tässä tapauksessa henkilötietoja käsitellään viranomaisen laki-
sääteisen tehtävän suorittamiseksi, ei rekisteröidyllä ole oikeutta saada tieto-
jaan siirretyksi järjestelmästä toiseen.   
 

Oikeus tietojen pois-
tamiseen 
 

Niissä tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu muuhun oikeuspe-
rusteeseen kuin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen, rekisteröidyllä on 
oikeus pyytää poistamaan henkilötietonsa. Pyydetyt tiedot poistetaan, ellei re-
kisterinpitäjällä ole lainmukaista perustetta kieltäytyä poistamasta tietoja, ku-
ten lakisääteinen velvollisuus säilyttää tietoja.  
 
Tässä tapauksessa rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan siltä osin, kuin hänen 
tietojaan käsitellään suostumuksen perusteella (tietojen julkaiseminen inter-
netsivuilla). 
 

 
 
 

 
 


