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Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan yhteystiedot
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Tietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään radioamatööritutkintojen järjestämiseksi ja hallinnoimiseksi. Radioamatööritutkintojen
järjestäminen on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) lakisääteinen tehtävä sähköisen viestinnän palveluista
annetun lain (917/2014) 265 §:n nojalla.
Tutkinnon vastaanottajana ja henkilötietojen käsittelijänä toimiva Suomen Radioamatööriliitto (SRAL) ry on
sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 265 §:n 3 momentin nojalla tutkinnon vastaanottajaksi
hyväksytty Traficomin ulkopuolinen taho, joka käsittelee tietoja Traficomin lukuun.
Kun SRAL ry toimii Traficomin lukuun, sillä ei ole oikeutta käyttää lukuun toimimisen yhteydessä kerättyjä
henkilötietoja muuhun tarkoitukseen kuin radioamatööritutkintojen järjestämiseksi ja hallinnoimiseksi.
Radioamatöörilupatietoja voidaan kuitenkin luovuttaa radioamatöörien kansalliselle etujärjestölle (SRAL ry) sen
omiin käyttötarkoituksiin, jos rekisteröity antaa Traficomille suostumuksen tietojensa luovuttamiseen.
Tämä tietosuojaseloste koskee ainoastaan Traficomin lakisääteiseen tehtävään liittyvää henkilötietojen käsittelyä
SRAL ry:n toiminnassa, erityisesti SRAL ry:n Amateur Radio eXam tutkintojärjestelmässä. Seloste ei koske SRAL
ry:n yhdistystoimintaan liittyvää henkilötietojen käsittelyä.

Tietosisältö
Rekisterin tiedot

Radioamatööriviestinnän pätevyystutkintoja suorittavien
rekisteri sisältää seuraavia käyttäjäryhmäkohtaisia tietoja:

henkilöiden

osalta

A) Tutkintoon harjoitteleva
-

yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet
rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen
yksilöivä tunnus
harjoitustenttien kysymykset ja vastaukset, harjoitustentin ajankohta,
pistemäärä sekä hyväksytty/hylätty-tieto.

B) Tutkintoon osallistuva
-

Edellisten (A-kohdan) tietojen lisäksi
henkilötunnus
tutkintopaikka ja -päivämäärä
tutkintokysymykset, vastaukset, korjausliuskat ja kokeisiin liittyvät
muistiinpanot
suoritettua tutkintoa koskevat tiedot ja tutkinnon vastaanottaneen
pätevyystutkijan tekemät merkinnät,
tutkinnon suorittaneelle myönnettävää pätevyystodistusta koskevat tiedot,
mikäli suoritetut tutkinnot siihen oikeuttavat,
uusien luvanhakijoiden osalta tiedot myönnettävästä radioamatööriluvasta,
jos pätevyystodistus myönnetään,
alle 18-vuotiaiden osalta huoltajan suostumus tutkintoon osallistumiseen ja
pätevyystodistuksen myöntämiseen,
suostumus, joka sallii lupatietojen luovuttamisen radioamatöörien kansalliselle
etujärjestölle, SRAL ry:lle sekä
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muita tutkintojen suoritusta koskevia tietoja, kuten maksutiedot, palautteet ja
yhteydenotot.

C) Tutkintojen vastaanottaja ja muu tutkintojen järjestämiseen osallistuva
Rekisterin tietolähteet
(mistä tiedot saadaan)
Henkilötietojen
säilytysaika

yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet,
rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen
yksilöivä tunnus
henkilötunnus sekä
pätevyystutkijan yksilöivä tunnistenumero.

Tietoja saadaan vain rekisteröidyltä itseltään tai alaikäisen kohdalla hänen
huoltajaltaan.
Myös tutkinnon vastaanottaja tuottaa tietoa rekisteröidystä
arvioidessaan rekisteröidyn tutkintosuorituksen.
A. Tutkintoon harjoitteleva
Rekisteröidyn henkilötiedot ja tiedot harjoittelusta poistetaan ns. vuosipoistoina eli
säilytysaika on kuluva vuosi + kaksi vuotta viimeisestä kirjautumisesta järjestelmään,
ellei rekisteröity ole osallistunut tai ilmoittautunut tutkintoon.
Tutkintoon harjoitteleva voi kuitenkin halutessaan itse pyytää tietojensa poistoa edellä
todettua aiemmin.
B. Tutkintoon osallistuva
Yhteystiedot ja rekisteröitymistiedot poistetaan ns. vuosipoistoina eli säilytysaika on
kuluva vuosi + kaksi vuotta viimeisestä kirjautumisesta järjestelmään, ellei
rekisteröity ole osallistunut tai ilmoittautunut (osa)tutkintoon.
Tutkintokysymykset, vastaukset, korjausliuskat ja kokeisiin liittyvät muistiinpanot
poistetaan järjestelmästä ja hävitetään, kun tutkintovuoden päättymisestä on kulunut
kaksi vuotta. Jos tutkinnon hylkäämistä koskevasta päätöksestä on valitettu, em.
asiakirjat säilytetään kuitenkin siihen saakka, kunnes valituksesta on annettu
lainvoimainen päätös. Säilytysajan päätyttyä aineisto hävitetään.
Tiedot hyväksytysti suoritetuista osatutkinnoista sekä pätevyystutkinnoista säilytetään
rekisterinpitäjän radiolupa-, tutkinto- ja todistusasioiden käsittelyjärjestelmä nimisessä rekisterissä (Rahas2) pysyvästi.
C. Tutkintojen vastaanottaja
Radioamatööritutkintojen vastaanottajaksi nimetyn pätevyystutkijan tiedot poistetaan
järjestelmästä viiden vuoden kuluttua siitä, kun henkilön vastaanottajana toimimisen
määräaika on päättynyt.

Tietojen käsittely
Henkilötietojen
vastaanottajat ja
vastaanottajaryhmät
(Mihin tietoja
luovutetaan)

Henkilötietojen käsittely
rekisterinpitäjän lukuun
Henkilötietojen
siirtäminen kolmansiin
EU:n ulkopuolelle
Automaattinen
päätöksenteko ja
profilointi

Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa
ja sallimissa rajoissa tai rekisteröidyn suostumuksella. Tietoja ei luovuteta
suoramarkkinointitarkoituksiin.
Tutkintoasiakirjat ovat viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (JulkL,
621/1999) tarkoittamia viranomaisen asiakirjoja, joita luovutetaan pyydettäessä
JulkL:n 13 §:n ja 16 §:n edellytysten mukaisesti, elleivät ne ole salassa pidettäviä
JulkL:n tai muun lainsäädännön nojalla.
SRAL ry käsittelee henkilötietoja Traficomin lukuun.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja ei käytetä profilointiin eikä henkilötietojen käsittelytoimiin liity automaattista
päätöksentekoa.
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Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy
omiin tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia
henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä henkilötietoja käsitellään,
rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy näihin henkilötietoihin.
Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjän yhteystiedot löytyvät
tästä tietosuojaselosteesta. Rekisteröidyllä itsellään on pääsy AR-X -tietojärjestelmässä
omiin tietoihinsa.

Oikeus tietojen
oikaisemiseen

Mikäli viestisi sisältää arkaluonteista, salassa pidettävää tai muutoin sensitiivistä sisältöä
tai
henkilötunnuksen,
pyydämme
käyttämään
Traficomin
turvasähköpostia.
(https://www.traficom.fi/fi/traficom/yhteystiedot/salatun-viestin-lahettaminentraficomiin)
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä
rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Pyyntö oikaisusta tulee
osoittaa rekisterinpitäjälle.

Oikeus peruuttaa
suostumus

Siltä osin, kun henkilötietojen
suostumukseen, voi rekisteröity
rekisterinpitäjään.

Oikeus siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lakisääteisen velvoitteen noudattaminen,
jolloin rekisteröidyllä ei ole oikeutta siirtää tietoja järjestelmästä toiseen.

Oikeus tietojen
poistamiseen

Käsittelytoimet perustuvat rekisteröidyn suostumukseen vain SRAL ry:lle tapahtuvan
tiedonluovutuksen osalta. Näiden käsittelytoimien kohteena olevien tietojen osalta
oikeuden soveltuminen arvioidaan rekisteröidyn pyynnöstä tapauskohtaisesti.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lakisääteisen velvoitteen noudattaminen,
jolloin rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia tietojen poistamista.

Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle

käsittely
peruuttaa

perustuu rekisteröidyn antamaan
suostumuksen ottamalla yhteyttä

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä
koskevaa lainsäädäntöä. Oikeus ei rajoita muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai
oikeussuojakeinoja.
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