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Tietosuojaseloste, Sidosryhmätoiminta
Tämä tietosuojaseloste kertoo, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käytetään ja mitä
oikeuksia sinulla on rekisteröitynä. Tämä tietosuojaseloste koskee Väyläviraston
sidosryhmätoimintaa mukaan lukien sidosryhmärekisteriä, -viestintää, -kyselyitä ja tapahtumia. Tapahtumiin ilmoittautujat voidaan lisätä sidosryhmärekisteriin.
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Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava
Rekisterinpitäjä
Väylävirasto
PL 33
00521 Helsinki

Yhteyshenkilö
Krista Ruiz
kirjaamo@vayla.fi

Tietosuojavastaava
Tomi Lapinlampi
kirjaamo@vayla.fi

kirjaamo@vayla.fi
Puh. 0295 34 3000
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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa asiakaspalvelu,
sidosryhmätapaamiset, kutsulistojen muodostaminen, kutsujen, asiakaskyselyiden ja
tiedotteiden lähettäminen sekä muu sidosryhmiä koskeva viestintä.
Tapahtumailmoittautumisten osalta henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kyseisen
tapahtuman organisointi, ilmoittautuneiden informointi ja tapahtumaa koskevien
palautteiden käsittely.
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Henkilötietojen käsittelyn peruste
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1
kohdan e-alakohta eli käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän
suorittamiseksi seuraavasti:
Sidosryhmien osalta kyseessä on tietosuojalain (1050/2018) 4 §:n 1 momentin 1 kohdan
mukainen henkilötietoja käsittely, sillä kysymys on henkilön asemaa, tehtäviä sekä
niiden hoitoa julkisyhteisössä, elinkeinoelämässä, järjestötoiminnassa tai muussa
vastaavassa toiminnassa kuvaavista tiedoista. Käsittelyn tavoite on yleisen edun
mukainen, sillä Väylävirasto haluaa sekä kerätä sidosryhmien näkemyksiä, että
informoida heitä lakisääteiseen tehtäväänsä kuuluvaan väylänpitoon liittyen sekä siitä
johtuvasta toiminnastaan. Väylävirastosta annetun lain (862/2009) 1 §:n 2 momentissa
on todettu, että Väylävirasto toimii asiakaslähtöisesti ja asiantuntemusta hyödyntäen ja
sen toiminta on ennakoivaa sekä tieto- ja riskiperusteista.
Tapahtumien osalta kyseessä on tietosuojalain (1050/2018) 4 §:n 1 momentin 2 kohdan
mukainen henkilötietojen käsittely, sillä käsittely on tarpeen ja oikeasuhtaista
viranomaisen toiminnassa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi. Väylävirasto
haluaa tapahtumien kautta sekä kerätä asiakkaiden näkemyksiä, että informoida heitä
lakisääteiseen tehtäväänsä kuuluvaan väylänpitoon liittyen sekä siitä johtuvasta
toiminnastaan. Väylävirastosta annetun lain (862/2009) 1 §:n 2 momentissa on todettu,
että Väylävirasto toimii asiakaslähtöisesti ja asiantuntemusta hyödyntäen ja sen toiminta
on ennakoivaa sekä tieto- ja riskiperusteista. Lisäksi Väyläviraston pitää varmistaa
tapahtumien ja tilojen turvallisuus.
Erityisruokavalioita koskevien tietojen käsittelyn peruste on rekisteröidyn nimenomainen
suostumus henkilötietojen käsittelyyn yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan
a-alakohdan mukaisesti.
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Käsiteltävät henkilötiedot
Väylävirasto käsittelee seuraavia henkilötietoja:
 henkilön nimi
 yhteystiedot kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 asema organisaatiossa
 organisaatio ja sen toimiala
 organisaation yhteystiedot kuten osoite
 henkilön antamat palautteet ja muut viestit Väylävirastolle asiakirjoineen
 tieto suunnattavasta viestinnästä sekä kyselyiden vastaukset, jos ne ovat
liitettävissä henkilöön
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Henkilötietojen antamiseen sidosryhmärekisteriä varten ei ole lakisääteistä tai
sopimukseen perustuvaa vaatimusta. Jos henkilötietoja ei anna, ei saa sidosryhmille
suunnattua viestintää ja kutsuja tapahtumiin.
Tapahtumia koskien ovat edellä mainittujen lisäksi tapahtumaa koskevat tiedot ja
ilmoitetut erityisruokavaliot. Tarvittavien henkilötietojen antaminen tapahtumaan
ilmoittautuessa on tapahtuman osallistumiseen edellytys.
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Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot poistetaan, jos tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen johon ne on
kerätty, jos henkilö pyytää poistamaan tietonsa tai peruuttaa suostumuksensa.
Tiedot poistetaan sidosryhmärekisteristä viipymättä, ja sen varmuuskopioilta tiedot
poistuvat neljän viikon kuluttua siitä, kun tiedot on poistettu sidosryhmärekisteristä.
Tiedot erityisruokavalioista poistetaan, kun tapahtuman päättymisestä on kulunut yksi
päivä. Muut tiedot voidaan tallentaa tai päivittää Väyläviraston sidosryhmärekisteriin.
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Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja saadaan joko henkilöltä itseltään, tämän edustamalta organisaatiolta tai
julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten organisaation kotisivuilta.
Tapahtumia koskien henkilötiedot saadaan lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään, kun
hän ilmoittautuu tapahtumaan, mutta poikkeuksellisesti toinen henkilö organisaatiosta
on saattanut tehdä ilmoittautumisen hänen puolestaan.
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Henkilötietojen vastaanottajat
Henkilötietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti
lailla säädetty salassa pidettäväksi.
Tiedot henkilön terveydentilasta, kuten ruoka-ainerajoitteista, ovat salassa pidettäviä.
Väylävirasto käyttää henkilötietojen käsittelijöinä sopimuskumppaneitaan. Henkilötietoja
käsitellään Väyläviraston tai sopimuskumppanien tietojärjestelmissä, joiden toimittajat
toimivat myös henkilötietojen käsittelijöinä tai alikäsittelijöinä. Väyläviraston
sopimuskumppaneita ovat tapahtumien osalta HRG Finland ja sidosryhmärekisterin
osalta Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori alihankkijanaan Sofigate Oy,
asiakastutkimuksien osalta esimerkiksi Kantar TNS Oy ja IRO Research Oy sekä
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viestintäpalveluiden osalta esimerkiksi Valve Group, Sitowise, Pohjoisranta BursonMarsteller, AhjoComms, Viestintätoimisto Selander & co., Dentsu ja Kaiku Helsinki.
Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta
varten, ellei luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty.
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Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
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Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja oikeus
saada jäljennös omista henkilötiedoistasi (yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artikla).
Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat virheelliset tiedot (yleisen
tietosuoja-asetuksen 16 artikla).
Sinulla on oikeus henkilötietojen poistamiseen eli oikeus tulla unohdetuksi (yleisen
tietosuoja-asetuksen 17 artikla).
Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen yleisen tietosuoja-asetuksen
18 artiklan mukaisesti, kun:
- olet tuonut esiin henkilötietojesi virheellisyyden ja Väylävirasto on tarkistamassa asiaa;
- tietojasi käsitellään lain vastaisesti, mutta et halua, että tietosi poistetaan;
- Väylävirasto ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja, mutta sinä tarvitset niitä
oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai
- olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa
sen todentamista, syrjäyttävätkö Väyläviraston oikeutetut perusteet perusteesi.
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen
tilanteeseesi liittyvällä perusteella silloin, kun Väylävirasto käsittelee henkilötietojasi
yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella yleistä etua
koskevan tehtävän suorittamiseksi tai Väylävirastolle kuuluvan julkisen vallan
käyttämiseksi.
Väylävirastossa ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon, kuten profilointiin, perustuvia
päätöksiä.
Voit esittää oikeuksiasi koskevan pyynnön Väylävirastoon sähköpostilla tai postitse.
Yhteystiedot löytyvät kohdasta 1.
Tiedot ja toimenpiteet ovat rekisteröidylle maksuttomia, paitsi jos pyynnöt ovat ilmeisen
perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti.
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Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Suomessa
valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (Tietosuojavaltuutetun toimisto
verkkosivusto).
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