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Personuppgiftsansvarig
Trafikledsverket
PB 33
00521 Helsingfors
Kontaktperson för personuppgiftsärenden
Päivi Kokkonen
Trafikledsverket
PB 33, 005
Helsingfors
kirjaamo@trafikledsverket.fi
Dataskyddsombud
Tomi Lapinlampi
kirjaamo@trafikledsverket.fi
Registrets namn
Trafikledsverkets register för kundkommunikation
Ändamålet med hanteringen av personuppgifter
Personen har gett sitt samtycke. Personuppgifterna används vid kundtjänst, för att göra upp
inbjudningslistor, för utskick av inbjudningar, kundenkäter och meddelanden och för annan
kundkommunikation.

Registrets informationsinnehåll
I registret kan sparas:
 Personens för- och efternamn, titel/position, kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer
och e-postadress.
 Organisationens/företagets namn, verksamhetsområde och kontaktuppgifter, såsom gatu- och
postadress, postnummer och -adress, e-postadress och telefonnummer.
 Respons och övriga meddelanden samt relaterade handlingar som personen lämnat till
Trafikledsverket.

Trafikledsverket
PB 33, 00521 Helsingfors, Finland
Semaforbron 12 A, 00520 Helsingfors,
Finland

Telefon 0295 34 3000
Fax 0295 34 3700

förnamn.efternamn@trafikverket.fi
trafikverket@trafikverket.fi
www.vayla.fi
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Uppgifternas lagringstid
Uppgifterna lagras i informationssystemets databas så länge som de behövs för verksamheten och
rapporteringen eller tills kunden begär att uppgifterna ska raderas.
Regelmässiga informationskällor
Den registrerade själv och webbtjänster som erbjuder offentliga kontaktuppgifter.
Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Uppgifter utlämnas inte regelmässigt till utomstående.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.
Principerna för skydd av registret
Registret förs i digital form i datasystemet.
För att kunna använda de elektroniskt lagrade registeruppgifterna krävs ett personligt användarnamn
och lösenord eller stark autentisering. Rätten att hantera personuppgifter ges till personer på
Trafikledsverket eller hos systemleverantören vilkas arbete kräver hantering av personuppgifter.
Personerna som hanterar personuppgifter har genomgått utbildning i användning av personregistret
och hantering av personuppgifter.
Den tekniska utrustningen är skyddad i enlighet med Trafikledsverkets dataskyddsföreskrifter.
Dataförbindelsen mellan registrets användare och servern är krypterad.
Handlingar som innehåller information om de registrerade personerna och som hanteras manuellt
lagras i låsta utrymmen som obehöriga inte har tillträde till. Manuellt material skrivs bara ut vid
behov. Pappersutskrifter förstörs efter användning.
Den registrerades rättigheter
Alla har rätt att kontrollera sina egna uppgifter som sparats i systemet, begära att uppgifterna
korrigeras, att behandlingen begränsas eller invända mot behandlingen av uppgifter.
Begäran skickas till adressen: Trafikledsverket
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Registratorskontoret, PB 33, 00521 Helsingfors
eller till e-postadressen kirjaamo@trafikledsverket.fi
Uppgifterna och åtgärderna är avgiftsfria för registrerade personer med undantag av det som
fastställts i artikel 12 i EU:s allmänna dataskyddsförordning.
Övriga rättigheter i anslutning till hantering av personuppgifter

