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Rekisterin perustiedot
Rekisterin nimi
Tieturvallisuusarvioijat Suomessa

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)

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

Tietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Tietojen käsittelyn oikeusperuste on laissa säädetyn velvoitteen noudattaminen. (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä, 3 a luku (20.7.2012/446) tieliikenneturvallisuuden hallinnasta Euroopan laajuisen
tieverkon maanteillä, tieturvallisuusarvioijia koskeva pykälä 43 e). Liikenne- ja viestintävirasto (jäljempänä Traficom) käsittelee tietoja…Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisen viranomaistehtävään
(EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6(1) artiklan c alakohta)
Tiedot julkaistaan Traficomin tieturvallisuusarvioijia koskevalla internetsivulla rekisteröidyn suostumuksella. Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa ottamalla yhteyttä heini.raasakka(at)traficom.fi tai
ossi.kortiainen(at)traficom.fi. Suostumus pyydetään koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Henkilötietojen käsittely julkaisemistarkoituksessa perustuu rekisteröidyn antamaan nimenomaiseen suostumukseen. (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6(1) artiklan a alakohta).

Tietosisältö
Rekisterin tiedot

Rekisteröidyt
Koulutukseen osallistuneet
Tieturvallisuusarvioijan pätevyyden saaneet henkilöt
Tiedot, joita käsitellään viranomaisen lakisääteisessä tehtävässä
Etunimi ja sukunimi
Yhteystiedot
Tieto pätevyydestä ja sen voimassaoloajasta
Tiedot, jotka julkaistaan rekisteröidyn suostumuksen perusteella internetsivuilla
Etunimi ja sukunimi
Työnantajaorganisaatio
Tieto pätevyyden voimassaolosta
Tiedot julkaistaan Traficomin internetsivuilla osoitteessa:
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/tieturvallisuusarvioijat-suomessa

Rekisterin tietolähteet (mistä tiedot
saadaan)

Tiedot saadaan suoraan rekisteröidyiltä. Rekisteröidyt antavat tiedot Traficomin tietojen käsittelijänä toimivalle Destia Oy:lle koulutukseen ilmoittautuessaan.
Tieturvallisuusarvioijien koulutuskokonaisuuden kouluttaja Destia Oy ilmoittaa
Traficomlle tieturvallisuusarvioijan koulutuksen hyväksytysti suorittaneiden
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henkilöiden tiedot todistuksen antamista varten.

Henkilötietojen säilytysaika

Pätevyyden voimassaolon ajan 5 vuotta.

Tietojen käsittely
Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät
(Mihin tietoja luovutetaan)

Tietoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia
(621/1999), jonka perusteella tietoja voidaan luovuttaa niitä pyytävälle.
Tiedot julkaistaan Traficomin tieturvallisuusarvioijia koskevalla internetsivulla
rekisteröidyn suostumuksella.

Henkilötietojen käsit- Traficom vastaa tieturvallisuusarvioijien koulutuksesta. Koulutuskokonaisuus
tely rekisterinpitäjän on kilpailutettu, koulutusten käytännön järjestelyt sekä niihin liittyvä henkilötietojen käsittely on ulkoistettu Destia Oy:lle. Henkilötietojen käsittelijä Destia
lukuun
Oy toimii rekisterinpitäjä Traficomin lukuun. Traficom antaa koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle todistuksen tieturvallisuusarvioijan pätevyydestä.

Henkilötietojen siirtä- Ei.
minen kolmansiin
EU:n ulkopuolelle
Henkilötietojen käsit- Ei.
tely muuhun tarkoitukseen kuin mihin
tiedot on alun perin
kerätty
Ei.
Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisteröidyn oikeudet
Oikeuksien käyttämisestä
Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan toimittamalla pyyntönsä rekisterinpitäjälle sähköpostitse tai postitse. 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 henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

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

Tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen etuun, rekisterinpitäjän julkisen vallan käyttöön tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen
oikeutettuun etuun, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
Siltä osin, kun henkilötietoja käsitellään viranomaisen lakisääteisessä tehtävässä, ei rekisteröidyllä ole tietojen käsittelyn vastustamisoikeutta.

Oikeus rajoittaa tietojen Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos
käsittelyä
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 tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai jos rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet
rekisteröidyn perusteet.
Siltä osin, kun henkilötietoja käsitellään viranomaisen lakisääteisessä tehtävässä, ei tätä oikeutta sovelleta.
Oikeus siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on
toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos
henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely
suoritetaan automaattisesti.
Tässä tapauksessa henkilötietoja käsitellään viranomaisen lakisääteisen tehtävän suorittamiseksi, joten rekisteröidyllä ei ole oikeutta saada tietojaan siirretyksi järjestelmästä toiseen.

Oikeus tietojen poistamiseen

Niissä tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu muuhun oikeusperusteeseen kuin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen, rekisteröidyllä on
oikeus pyytää poistamaan henkilötietonsa. Pyydetyt tiedot poistetaan, ellei rekisterinpitäjällä ole lainmukaista perustetta kieltäytyä poistamasta tietoja, kuten lakisääteinen velvollisuus säilyttää tietoja.
Henkilötietoja julkaistaan Traficomin internetsivuilla rekisteröidyltä saadun
suostumuksen perusteella. Suostumuksen peruuttamisesta kts. kohta Tietojen
käsittelyn peruste ja tarkoitus.
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