1 (6)

Dataskyddsbeskrivning

VÄYLÄ/8429/01.03.01/2019
10.1.2020 Offentlig

Dataskyddsbeskrivning: Vägskyddsutbildning och -kort
Denna dataskyddsbeskrivning beskriver för vilka syften Trafikledsverket använder
dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad. Denna
dataskyddsbeskrivning gäller Trafikledsverkets vägskyddsutbildning och -kort.
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1 Personuppgiftsansvarig och dataskyddsansvarig
Trafikledsverket
PB 33
00521 Helsingfors

Kontaktperson:
Risto Lappalainen

Dataskyddsansvarig:
Tomi Lapinlampi
kirjaamo@vayla.fi

kirjaamo@vayla.fi
Tfn 0295 34 3000
2 Syftet med behandlingen av personuppgifter
Genom vägskyddsutbildningen säkerställer Trafikledsverket att personer som arbetar på
vägar
känner till arbetets särdrag ur både arbets- och trafiksäkerhetens perspektiv.
Trafikledsverket har gett Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö – Räddningsbranschens
Centralorganisation i Finland rf (nedan ”SPEK”) i uppgift att administrera uppgifter om
avläggande av Vägskydd 1 och Vägskydd 2-utbildningar. Utbildningen är i kraft i 5 år.
Trafikledsverket behandlar uppgifter om personer som deltagit i vägskyddsutbildningar och
avlagt dem med godkänt resultat. Man samlar in de personuppgifter som den
personuppgiftsansvariga behöver för att genomföra av utbildningen, identifiera av personer,
beställa vägskyddskort och ordna relaterad kundbetjäning samt säkerställa utbildningens
kvalitet.
Uppgifterna används även för uppföljning och utveckling av utbildningen.
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Om en person inte vill uppge de personuppgifter som krävs för vägskyddsutbildningen och kortet kan Trafikledsverket inte utfärda ett vägskyddskort till personen i fråga.
Trafikledsverket kräver i sina avtal med serviceproducenter som arbetar på vägområden, att
de personer som arbetar på vägområden har vägskyddskort.
Behandlingen av personuppgifter inom vägskyddsutbildningen grundar sig på
Trafikledsverkets lagstadgade skyldigheter:
Enligt 1 § i lagen om Trafikledsverket (862/2009) är Trafikledsverket ett ämbetsverk på
centralnivå inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde som i egenskap av
huvudman för trafik- och farleder svarar för upprätthållandet och utvecklandet av
servicenivån på vägar, järnvägar och farleder när det gäller de trafik- och farleder som
förvaltas av staten. Verket främjar genom sin verksamhet trafikledsnätets funktion och
trafiksäkerheten.
Enligt 2 § i lagen om Trafikledsverket är verkets uppgifter bland annat att ansvara för det
statliga vägnätet och utvecklingen av det, för trafikstyrningen samt för underhållet av
landsvägarna och upprätthållandet av deras servicenivå, viktiga vägprojekt och
riksomfattande uppgifter inom väghållningen.
Enligt lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) 4 § förvaltas landsvägarna av
Trafikledsverket. Enligt 13 §, 2 momentet ska landsvägarna planeras, byggas och hållas i
skick med hänsyn till deras betydelse för trafiken så att landsvägarna erbjuder möjlighet till
trygg och fungerande trafik och transport och med avseende på trafiken och tekniskt sett är
så fungerande och säkra som möjligt.
I både 49 1 i den gamla vägtrafiklagen (267/1981) och 65 § i den nya vägtrafiklagen
(729/2018), som träder i kraft den 1 juni 2020, stadgas angående personer som reglerar
trafiken att Trafikledsverket kan förordna en person att reglera trafiken på grund av arbete
som utförs på eller i närheten av vägen. Enligt den gamla vägtrafiklagen ska personen ha
den sakkunskap som uppdraget kräver och sådan utbildning för reglering av trafiken som är
godkänd av den förordnande myndigheten. Enligt den nyare vägtrafiklagen ska den som
reglerar trafiken få de anvisningar som uppdraget förutsätter. I vägskyddsutbildningen går
man igenom principerna för trafikstyrning vid arbete på statens vägar.
Trafikledsverket har skyldigheter enligt arbetarskyddslagen (738/2002) gentemot sin egen
personal. I 11 § i arbetarskyddslagen definieras arbete som medför särskild fara.
Trafikledsverket har konstaterat att arbete på vägområden exempelvis kan orsaka en särskild
risk för olyckor, vilket framgår i bilaga 2 till statsrådets förordning om säkerheten vid
byggarbeten (205/2009), där arbete på väg- och gatuområden definieras som sådant arbete
som avses i 10 § i förordningen, som medför särskilda risker för arbetstagarnas säkerhet
eller hälsa. Arbete som medför särskild fara får endast utföras av personer som med tanke
på kompetens och personliga förutsättningar lämpar sig för uppgiften eller en annan anställd
som direkt övervakas av en sådan person. Obehöriga ska genom lämpliga åtgärder hindras
från att ta sig in på det farliga området. Av ovan nämnda skäl ska personer vars uppgifter
omfattar arbete på vägarbetsplatser ha genomgått vägskyddsutbildning.
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I 8 § i statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten (205/2009), som getts med
stöd av arbetarskyddslagen, definieras de dokument som ska utarbetas av byggherren och
uppföljningen av genomförandet i byggarbetet. Till dessa dokument hör ett
säkerhetsdokument samt skriftliga säkerhetsbestämmelser och anvisningar. Vad säkerheten
beträffar kräver Trafikledsverket i dessa dokument att personer som arbetar på vägområden
eller planerar arbete på vägområden har vägskyddsutbildning, så att arbetstagarnas och
trafikanternas säkerhet kan tryggas.
Behandlingen av personuppgifter inom vägskyddsutbildningen behövs förutom för
Trafikledsverkets lagstadgade skyldigheter även för att trygga vägområdets och
trafikanternas säkerhet. Tryggande av säkerheten hör till de av Trafikledsverkets uppgifter
som hänför sig till allmänna intressen.
3 Registrets datainnehåll
Följande personuppgifter om deltagarna i vägskyddsutbildningarna behandlas:
 Namn
 Födelsedatum
 Uppgifter om deltagandet i vägskyddsutbildningen
 För användarna av den digitala inlärningsplattformen för utbildningen Vägskydd 1
även:
o e-postadress
o IP-adress genom vilken personen deltar i utbildningen
o inloggningsuppgifter
o användarnamn
o information om användning av stödtjänsten
o språk på vilket kursen avlagts
Följande personuppgifter om de personer som avlagt vägskyddsutbildningarna behandlas:
 Namn
 Födelsedatum
 Information om avläggandet av vägskyddsutbildningen, såsom datumet för
avläggandet och
 utbildningsorganisation
 Dessutom tillfälligt kontaktuppgifter såsom adressuppgifter i samband med
beställning av nytt vägskyddskort eller när den registrerade annars tar kontakt
Registret innehåller inte uppgifter som SPEK eller utbildarorganisationen behöver i sin egen
verksamhet, såsom kundinformation och information som anknyter till fakturering.
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4 Lagringstid för uppgifterna
För Vägskydd 1-utbildningen:
Deltagarna i utbildningen Vägskydd 1 får en bekräftelselänk per e-post. Om
bekräftelselänken inte öppnas inom sju (7) dagar efter inloggningen, raderas
deltagarens personuppgifter.
När det gäller oavslutade utbildningar raderas deltagarens personuppgifter sju (7)
dagar efter den senaste inloggningen. För att avlägga utbildningen måste personen då
registrera sig på nytt och börja om från början med utbildningen.
Efter att utbildningen avlagts med godkänt resultat överförs deltagarens namn och
födelsedatum samt datumet för avläggande av utbildningen till ett datasäkert register
och övriga personuppgifter raderas inom sju (7) dagar.
Personuppgifter om personer som avlagt utbildningen Vägskydd 1 sparas så länge
vägskyddsutbildningen är i kraft, det vill säga fem (5) år, och ytterligare ett (1) år efter
att giltighetstiden löpt ut. Personuppgifterna raderas inom rimlig tid efter detta.
För Vägskydd 2-utbildningen:
Personuppgifter om personer som deltagit i utbildningen Vägskydd 2 sparas under den
tid utbildningen pågår och tre (3) månader efter att vägskyddsutbildningen slutförts.
Personuppgifterna raderas inom rimlig tid efter detta.
Personuppgifter om personer som avlagt utbildningen Vägskydd 2 sparas så länge
vägskyddsutbildningen är i kraft, det vill säga fem (5) år, och ytterligare ett (1) år efter
att giltighetstiden löpt ut. Personuppgifterna raderas inom rimlig tid efter detta.
5 Regelmässiga informationskällor
Personuppgifter fås:
 från den registrerade själv
 från utbildningsorganisationen när det gäller uppgifter om deltagande och
avläggande utifrån den registrerades deltagare och prestationer
6 Mottagare av personuppgifter
Följande parter behandlar personuppgifter för Trafikledsverkets räkning:




För den digitala inlärningsplattformen för Vägskydd 1 Mediamaisteri Oy och
dess serviceproducent Ficolo Oy
För utbildningen Vägskydd 2 den utbildningsorganisation i vars utbildning den
registrerade deltar
SPEK och dess IT-systemproducenter i Finland
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Trafikledsverket överlåter inte regelbundet personuppgifter som anknyter till
vägskyddsutbildningar till någon viss aktör. Uppgifter lämnas ut till dem som begär dem
enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Uppgifterna och dokumenten är
offentliga, om de inte uttryckligen definieras som sekretessbelagda genom lagstiftning. När
det gäller personuppgifter bedömer Trafikledsverket utifrån offentlighetslagen om
mottagaren enligt reglerna om skydd av personuppgifter har rätt att lagra och använda den
aktuella typen av personuppgifter.
Uppgifter lämnas inte ut för direktmarknadsföring eller opinions- eller
marknadsundersökningar, om det inte finns särskilda regler gällande överlåtelse för dessa
syften.
Med hjälp av vägskyddskortet kan den registrerade bevisa för sin arbetsgivare att hen har
avlagt utbildningen.
7 Överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES
Uppgifter överförs inte till länder utanför Europeiska Unionen eller det Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.
8 Den registrerades rättigheter
Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter och rätt att få en kopia av dina
personuppgifter.
Du kan begära att vi korrigerar felaktiga uppgifter om dig.
Du kan motsätta dig behandling av dina personuppgifter med hänvisning till särskilda
personliga skäl
om Trafikledsverket behandlar dina uppgifter för att utföra uppgifter som hänför sig till
allmänna intressen eller för att utöva den makt som tillkommer Trafikledsverket.
Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:
 du anser att uppgifterna om dig är felaktiga
 du har motsatt dig behandling av dina personuppgifter, men din begäran har
ännu inte behandlats
 du behöver uppgifterna för att formulera, lägga fram eller försvara ett rättsligt
yrkande
 dina uppgifter behandlas på ett lagstridigt sätt, men du vill inte att de ska
raderas
Du kan också begära att dina uppgifter ska raderas, varvid utbildningen blir ogiltig och
vägskyddskortet måste returneras.
Bedömningen av din prestation i utbildningen Vägskydd 1 sker genom en automatiserad
bedömning som baserar sig på de svar du gett i utbildningen. Det automatiska
beslutsfattandet har inte sådana betydande effekter för dig som avses i artikel 22 i den

allmänna dataskyddsförordningen, eftersom du kan ta om utbildningen så många gånger du
vill och när du vill.
Användning av den registrerades rättigheter
Om du redan har avlagt utbildningen Vägskydd 1 eller din fråga gäller utbildningen Vägskydd
2, kan du framföra förfrågningar som gäller sina rättigheter till SPEK per telefon eller e-post.
tfn (09) 4761 1301 (vardagar kl. 9–15)
eller turvallisuuskortit@spek.fi
I annat fall kan du kontakta Trafikledsverkets kontaktperson. Om du vill kan du också
kontakta Trafikledsverkets dataskyddsansvariga. Kontaktuppgifter finns under punkt 1 i
denna dataskyddsbeskrivning.
Uppgifterna och åtgärderna är avgiftsfria för den registrerade, förutom om förfrågningarna
är uppenbart grundlösa eller oskäliga eller framförs upprepade gånger.
Du har rätt att göra en anmälan till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av
dina personuppgifter bryter mot dataskyddsreglerna. I Finland fungerar dataombudsmannen
som tillsynsmyndighet (www.tietosuoja.fi).

