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Rekisterinpitäjä
Väylävirasto
PL 33
00521 Helsinki
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jyrki Immonen
Väylävirasto
Kirjaamo
PL 33
00521 Helsinki
tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@vayla.fi
Tietosuojavastaava
Tomi Lapinlampi
PL 33
00521 Helsinki
Rekisterin nimi
Väyläviraston tietojärjestelmät ja käyttövaltuushallintapalvelu
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisterin tarkoitus on ylläpitää tietoa Väyläviraston tietojärjestelmien ja palveluiden käyttäjistä ja heidän käyttöoikeuksistaan eri järjestelmiin. Käyttäjät ovat pääosin Väyläviraston ja ELYn sopimussuhteisia yhteistyökumppaneita. Rekisteröidylle käyttäjälle voidaan antaa käyttöoikeuksia Väyläviraston
tietojärjestelmiin.
Väyläviraston tietojärjestelmät liittyvät väylien kehittämiseen, hallintaan, suunnitteluun ja ylläpitoon.
Henkilötietoja hyödynnetään järjestelmien ja palvelujen pääsynhallinnassa ja käyttöoikeuksien kontrolloinnissa. Tietojärjestelmiin kerätään tietoa käyttäjien tekemistä muutoksista, jotta ylläpidettävän
tiedon eheys ja jäljitettävyys pystytään varmistamaan.
Rekisterin tietosisältö
Henkilöistä tallennetaan käyttövaltuushallintaan seuraavia tietoja:
 Käyttäjätunnus
 Etu- ja sukunimi
 Sähköpostiosoite
 Matkapuhelinnumero
Väylävirasto
PL 33, 00521 Helsinki
Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki

Puhelin 0295 34 3000
Faksi 0295 34 3700

etunimi.sukunimi@vayla.fi
kirjaamo@vayla.fi
www.vayla.fi
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Yritystunnus
Yritys
Tunnuksen luontipäivä
Tunnuksen päättymispvä
Käyttäjän yhteyshenkilö

Tietojärjestelmien osalta tallennetaan edellisten lisäksi:
 tietojärjestelmien tietoihin tehdyt muutokset ja niihin liittyvät aikaleimat
 tekniset tunnistetiedot

Tietojen säilytysaika
Käyttövaltuushallinnan henkilötiedot poistuvat sopimuksen päättymisajankohtana tai kun sopimusosapuolen yhteyshenkilö pyytää henkilötietojen poistamista. Tietojärjestelmissä tietoja säilytetään tietojärjestelmän tietokannassa toiminnan ja raportoinnin kannalta tarpeellisen ajan.
Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot antavat henkilöt itse tai sopimusosapuolen yhteyshenkilö.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen. Tiedot
ovat ainoastaan Väyläviraston tietohallinnon, järjestelmävastaavien ja sopimusosapuolen yhteyshenkilön (vain oman organisaation henkilötietojen osalta) käytettävissä.
Sähköisesti tallennettujen rekisteritietojen käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja
salasanaa tai vahvaa tunnistautumista. Oikeus henkilötietojen käsittelyyn annetaan Väyläviraston tai
järjestelmätoimittajan henkilöille, joilla on työtehtäviin perustuva tarve käsitellä henkilötietoja. Sopimusosapuolen yhteyshenkilöllä on sopimukseen perustuva tarve käsitellä henkilötietoja. Henkilötietoja käsitteleville henkilöille on annettu koulutusta henkilörekisterin käytöstä ja henkilötietojen käsittelystä.
Teknisten laitteistojen suojaus on toteutettu Väyläviraston tietoturvaohjeiden mukaisesti. Käyttövaltuushallinnan takana olevan sisäverkon tietoliikennettä valvotaan. Kriittisten palveluiden osalta on
otettu käyttöön SOC-palvelu, joka valvoo tietoturvatapahtumia. Palvelinten järjestelmälokeja seurataan SIEM-palvelun avulla. Käyttöpalvelutoimittajan ympäristöihin ja palveluihin tehdään tietoturvaauditointeja.

Rekisteröidyn oikeudet
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Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut omat tietonsa, pyytää tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojen käsittelyä.
Pyyntö on tehtävä osoitteeseen:
Väylävirasto
Kirjaamo
PL 33
00521 Helsinki
tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@vayla.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

