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Rekisterin nimi
Liikenneviraston julkiset verkkopalvelut
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Liikennevirastolla on viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukainen velvollisuus tuottaa ja jakaa tietoa.
Verkkopalveluiden tarkoituksena on kansalaisten ja muiden sidosryhmien informointi ja viestintä Liikenneviraston vastuualueen toiminnasta. Verkkopalvelut ovat kaikille avoimia eikä sivujen selaaminen
edellytä rekisteröintiä.

Rekisterin tietosisältö
Palvelun käyttäjän ip-osoite
Palvelun käyttäjän sähköpostiosoite (mikäli palvelun käyttö edellyttää sähköpostiosoitteen
ilmoittamista)
Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään tietojärjestelmän tietokannassa toiminnan ja raportoinnin kannalta tarpeellisen ajan
tai kunnes asiakas on pyytänyt poistamaan tietonsa.
Liikennevirasto
PL 33, 00521 Helsinki
Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki

Puhelin 0295 34 3000
Faksi 0295 34 3700

etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi
kirjaamo@liikennevirasto.fi
www.liikennevirasto.fi
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Säännönmukaiset tietolähteet
Verkkopalveluiden kävijätieto tallentuu GoogleAnalyticsiin kävijän vieraillessa sivustolla. Tietoja ei
käytetä yksilöitynä.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Käytämme kävijätietojen analysointiin ja verkkosivujen sisällön jakamiseen asiakkaan toimesta sellaisten ulkopuolisten tahojen palveluja, jotka käyttävät sivustoillamme evästeitä. Tällaisia palveluntarjoajia ovat seuraavat tahot:
Google Analytics / DoubleClick by Google: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA
AddThis 1595 Spring Hill Rd, Suite 300, Vienna, VA 22182
Hotjar Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta
Visual Website Optimizer 142 W. 36th St, 11th Floor New York, NY 10018, USA

Rekisterin suojauksen periaatteet
Teknisten laitteistojen suojaus on toteutettu Liikenneviraston tietoturvaohjeiden mukaisesti.
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme
niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden
avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu
esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon
kautta kohdasta ”Suojaus”.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme
sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
Käytämme sivustoillamme lisäksi kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita, jotka ovat listattuna tarkemmin kohdassa "Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle".
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Rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut omat tietonsa, pyytää tietojen oikaisemista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojen käsittelyä.
Pyyntö on tehtävä osoitteeseen:
Liikennevirasto
Kirjaamo
PL 3300521 Helsinki
sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@liikennevirasto.fi
Tiedot ja toimenpiteet ovat rekisteröidylle maksuttomia paitsi jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia
tai kohtuuttomia tai erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

