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Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva 

keskushallinnon virasto, joka hoitaa liikenteen ja sähköisen viestinnän viranomaistehtäviä. Näitä tehtäviä 
varten saamme tietoja sinulta sekä muilta viranomaisilta ja joiltakin yrityksiltä. Olemme laatineet tämän 
selosteen, jotta voit helposti tarkistaa, mitä tietoja Traficom kerää ja miten niitä käytetään sekä mitä 
omia tietojasi koskevia valintoja voit tehdä. 

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 tietosuojavastaava Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan 
yhteystiedot 

PL 320, 00059 TRAFICOM tietosuoja@traficom.fi

puhelin 029 534 5000 

Tietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 

Traficom ylläpitää rekisteriä nimetyistä katsastajista, aluksenmittaajista ja MARPOL-tarkastajista

täyttääkseen lakisääteiset velvollisuudet koskien aluksen katsastuksia, tarkastuksia, 

aluksenmittausta ja näihin liittyvien asiakirjojen säilyttämistä sekä Suomea sitovien kansainvälisten 

velvoitteiden täyttämiseksi ja muiden viraston toimialaan kuuluvien tehtävien suorittamiseksi.

Säädökset: 

• Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 

Lisäksi rekisteröityjen nimet, kotipaikat, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet julkaistaan Traficomin 
internet-sivuilla rekisteröityjen suostumuksen perusteella. Tiedot julkaistaan, jotta asiakkaat voivat 
ottaa yhteyttä suoraan rekisteröityihin sopiakseen katsastuksista ja aluksenmittauksesta. 

Tietosisältö 

Rekisterin tiedot Traficom ylläpitää rekisteriä, joka sisältää tietoa viranomaistehtäviään 
suorittamaan nimeämistään ja pätevöittämistään henkilöistä. 

Rekisteriin merkitään: 
 Henkilötiedot (nimi, kotikunta, puhelinumero ja sähköpostiosoite)
 Työnantajatiedot
 Yhteystiedot

Rekisterin tiedot tulevat rekisteröidyiltä joko sähköisesti tai lomakkeella. 

Rekisterin tietolähteet 
(mistä tiedot saadaan) 

Tiedot on saatu rekisteröityjen ilmoittamana. 

Henkilötietojen 
säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään nimeämiskirjan voimassaolon ajan. 

Tietojen käsittely 

Henkilötietojen 
vastaanottajat ja 

vastaanottajaryhmät 
(Mihin tietoja 
luovutetaan) 

Rekisteriin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia 
(621/1999). Rekisteriin sisältyvän henkilötiedon käsittelyyn ja rekisteröidyn 

oikeuksiin sovelletaan, mitä henkilötietolaissa säädetään. Traficom julkaisee 
rekisteröityjen nimen, puhelinnumeron, paikkakunnan ja sähköpostiosoitteen 
nettisivuillaan suostumuksen perusteella. 

Henkilötietojen käsittely 
rekisterinpitäjän lukuun 

Rekisteriä ylläpitää nimetty henkilö. Hänellä on rekisteritiedot suojattuna 
sähköisenä tallenteena. Tallenteen tietoja ei pääse katselemaan eikä 

muokkaamaan jollei tiedä nimetyn henkilön käyttäjätunnusta ja salasanaa. 

Henkilötietojen 
siirtäminen kolmansiin 
EU:n ulkopuolelle 

Traficomin internet-sivut ovat luettavissa myös EU:n ulkopuolisista maista. 
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Henkilötietojen käsittely 
muuhun tarkoitukseen 
kuin mihin tiedot on 
alun perin kerätty 

Tietoja ei käsitellä muuhun tarkoitukseen. 

Automaattinen 

päätöksenteko ja 
profilointi 

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profiloiontiin. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Oikeus saada pääsy 
omiin tietoihin 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, käsitteleekö Traficom häntä koskevia 
henkilötietoja vai ei, sekä saada pääsy niihin itseään koskeviin 
henkilötietoihin, joita Traficom käsittelee.  

Oikeus tietojen 
oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Traficom oikaisee rekisteröityä 
koskevat virheelliset henkilötiedot tai täydentää puutteellisia 
henkilötietoja. 

Vastustamisoikeus 

Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity 
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä 
tietosuoja-asetusta. Oikeus ei rajoita muita hallinnollisia 
muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 

Oikeus siirtää tiedot 
järjestelmästä toiseen 

Tietoja ei voida siirtää toiseen järjestelmään ilman rekisteröidyn suostumusta. 

Oikeus tietojen 
poistamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistetuksi rekisteristä 
ilmoittamalla siitä kirjallisesti Traficomille. 




