Tietosuojaseloste
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on virasto, jonka tehtävänä on vastata liikenteen sääntely- ja
valvontatehtävistä, kehittää liikenteen turvallisuutta sekä vähentää sen ympäristöhaittoja. Tätä tehtävää
varten saamme tietoja sinulta sekä muilta viranomaisilta ja joiltakin yrityksiltä. Olemme laatineet tämän
selosteen, jotta voit helposti tarkistaa, mitä tietoja Trafi kerää ja miten niitä käytetään sekä mitä omia
tietojasi koskevia valintoja voit tehdä.

Rekisterin perustiedot
Rekisterin nimi

Tiedotteita ja uutiskirjeitä tilanneiden nimi ja yhteystiedot
Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)

PL 320, 00101 Helsinki
kirjaamo@trafi.fi
puhelin 029 534 5000

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan yhteystiedot

Leila Hanhela-Lappeteläinen

PL 320, 00101 Helsinki
kirjaamo@trafi.fi
puhelin 029 534 5000

Tietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Rekisteröity on tilannut uutiskirjeitä ja/tai tiedotteita sähköpostiinsa ilmoittautumalla näiden
jakelulistoille. Rekisteröity on antanut tekemällä tilauksen suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn
sähköpostiviestien vastaanottamiseksi. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa
suostumus peruuttamalla tilauksensa.

Tietosisältö
Rekisterin tiedot

Rekisterin tietolähteet
(mistä tiedot saadaan)
Henkilötietojen
säilytysaika

Rekisteröidyn nimi
Organisaatio
Sähköpostiosoite

Rekisteröidyn tilaus
Tiedot säilytetään kunnes rekisteröity poistaa itsensä jakelulistalta tai
tiedotteiden ja/tai uutiskirjeiden lähettäminen päättyy.

Tietojen käsittely
Henkilötietojen
vastaanottajat ja
vastaanottajaryhmät
(Mihin tietoja
luovutetaan)
Henkilötietojen käsittely
rekisterinpitäjän lukuun
Henkilötietojen
siirtäminen kolmansiin
EU:n ulkopuolelle
Henkilötietojen käsittely
muuhun tarkoitukseen
kuin mihin tiedot on

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisteritietojen käsittelijä on Koodiviidakko Oy, jonka tietojärjestelmässä
tiedot ovat ja josta tiedotteet ja uutiskirjeet lähetetään vastaanottajille.
Koodiviidakko Oy toimii Trafin lukuun.
Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.
Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on alun perin kerätty.
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Tietosuojaseloste
alun perin kerätty
Automaattinen
päätöksenteko ja
profilointi

Ei ole.

Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy
omiin tietoihin

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

Oikeus tietojen
oikaisemiseen

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

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.
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