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Rekisterinpitäjä
Liikennevirasto
PL 33
00521 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Martin Johansson
PL33
00521 Helsinki
kirjaamo@liikennevirasto.fi
Tietosuojavastaava
Tomi Lapinlampi
kirjaamo@liikennevirasto.fi

Rekisterin nimi
Multimodaalitiedon kansallinen yhteyspiste, NAP - Rekisteröityjen käyttäjien tiedot.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Liikenneviraston Laki liikenteen palveluista (320/2017) mukaisten tehtävien hoitaminen.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteröityneen käyttäjän nimi, käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite

Tietojen säilytysaika
Tiedot säilytetään toistaiseksi niin kauan kuin palveluntuottaja ylläpitää liikkumispalveluidensa tietoja
NAP-palvelukatalogissa.
Siltä osin, kun käyttäjä ei itse pysty poistamaan tietojaan NAP:sta tiedot poistetaan NAP-ylläpidon toimesta (kts. yhteystiedot).

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot ovat rekisteröityjen käyttäjien itsensä tallentamia.
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Verkkopalveluiden kävijätieto tallentuu GoogleAnalyticsiin kävijän vieraillessa sivustolla. Tietoja ei
käytetä yksilöitynä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja luovutetaan ainoastaan NAP-tietojärjestelmän ylläpitäjille, jotka toimivat tehtävässään Liikenneviraston toimeksiannosta, salassapitovelvollisuuden alaisena ja saavat käyttää tietoja ainoastaan
NAP-palveluun liittyvissä tehtävissä.
Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Käytämme kävijätietojen analysointiin ulkopuolisen tahon palvelua, joka käyttää sivustoillamme evästeitä:
Google Analytics, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA

Rekisterin suojauksen periaatteet
Teknisten laitteistojen suojaus on toteutettu Liikenneviraston tietoturvaohjeiden mukaisesti.
NAP-palvelussa käytetään evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät ja helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien
tietokoneita tai tiedostoja. 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.
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 33
00521 Helsinki
tai 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

