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Tietosuojaseloste, Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus
Tämä tietosuojaseloste kertoo, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käytetään ja mitä
oikeuksia sinulla on rekisteröitynä. Tämä tietosuojaseloste koskee Väyläviraston
tienkäyttäjätyytyväisyystutkimusta. Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksella selvitetään
suomalaisten näkemyksiä teiden palvelutasosta.
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Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava
Rekisteripitäjä
Väylävirasto
PL 33
00521 Helsinki
kirjaamo@vayla.fi
Puh. 0295 34 3000
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Yhteyshenkilö
Tomi Ronkainen
IROResearch Oy
Tutkimustoimisto
Salomonkatu 17 B, 00100
Helsinki
etunimi.sukunimi@iro.fi

Tietosuojavastaava
Tomi Lapinlampi
kirjaamo@vayla.fi
IROResearchin
tietosuojavastaava:
Mikko Vikstedt
tietosuojavastaava@iro.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus
on
toteuttaa
tutkimus
tienkäyttäjien
tyytyväisyydestä. Tutkimuksen toteuttamista varten Väylävirasto saa henkilötietoja Digija väestötietoviraston väestörekisteristä sekä SKAL ry:ltä ja LAL ry:ltä.
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Väylävirasto käyttää henkilötietoja tutkimuksen lähettämiseen vastaajille.
AKT ry lähettää kyselyn omille jäsenilleen. Väylävirasto ei siten käsittele AKT ry:n
jäsenten yhteystietoja kyselyn lähettämisessä.
Henkilötietojasi ei yhdistetä antamiisi vastauksiin. Tutkimus on toteutettu niin, että
vastauksien perusteella ei ole mahdollista tunnistaa yksittäistä vastaajaa.
Kyselyyn vastanneet henkilöt voivat luovuttaa henkilötietojaan arvontaan osallistumista
varten. Arvontaa varten kerättyjä henkilötietoja käytetään vain palkintojen arvontaan,
eikä niitä yhdistetä kyselyyn antamiisi vastauksiin.
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Henkilötietojen käsittelyn peruste
Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c
alakohdan mukaisesti siihen, että käsittely on tarpeen Väyläviraston lakisääteisen
velvoitteen noudattamiseksi. Kyselystä saatavia tietoja hyödynnetään Väyläviraston
toiminnan kehittämisessä ja sen tehtäviä hoidettaessa.
Väyläviraston lakisääteiset velvoitteet tulevat seuraavasta lainsäädännöstä:
- Laki Väylävirastosta (862/2009) 1§ 1-2 mom. ja 2 §.
Arvontaan osallistumisen yhteydessä annettujen henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisteröidyn nimenomainen suostumus henkilötietojen käsittelyyn.
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Käsiteltävät henkilötiedot
Väylävirasto käsittelee seuraavia Väestörekisterikeskukselta, SKAL ry:ltä ja LAL ry:ltä
saatavia henkilötietoja tutkimuksen toteuttamista varten:
- nimi
- osoite
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite
- yritysnimi
Arvonnan toteuttamiseen käsiteltävät henkilötiedot:
- nimi
- puhelinnumero
- osoite
- postinumero ja -toimipaikka
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Henkilötietojen säilytysaika
IROResearch Oy ja sen alihankkija säilyttävät Väestörekisterikeskukselta, SKAL ry:ltä ja
LAL ry:ltä saatuja henkilötietoja siihen asti, että tiedonkeruu on päättynyt (enintään
puoli vuotta) ja arvonnan toteuttamiseen käsiteltäviä henkilötietoja niin kauan, että
vastaajapalkinnot on arvottu (enintään kolme kuukautta tiedonkeruun päättymisestä).
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Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja saadaan Väestörekisterikeskuksesta. Ammattiautoilijoiden tiedot saadaan
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n ja Linja-autoliitto LAL ry:n jäsenrekisteristä.
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Henkilötietojen vastaanottajat
Henkilötietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain mukaisesti. Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole
nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.
Väylävirasto käyttää henkilötietojen käsittelijöinä sopimuskumppaneitaan. Henkilötietoja
käsitellään Väyläviraston tai sopimuskumppanien tietojärjestelmissä, joiden toimittajat
toimivat myös henkilötietojen käsittelijöinä tai alikäsittelijöinä. Henkilötietojen
käsittelijöinä toimivat IROResearch Oy ja Kirjapaino Öhrling Oy. Väestörekisterikeskus,
SKAL ry ja LAL ry toimittavat henkilötiedot suoraan tutkimuksen toteuttajalle
IROResearch Oy:lle. IROResearch Oy toimittaa tiedot postitusta varten alihankkijalleen
Kirjapaino Öhrling Oy:lle.
Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta
varten, ellei luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty.
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Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja 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 henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen yleisen tietosuoja-asetuksen
18 artiklan mukaisesti, kun:
- olet tuonut esiin henkilötietojesi virheellisyyden ja Väylävirasto on tarkistamassa
asiaa;
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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.

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.
Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Suomessa
valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (Tietosuojavaltuutetun toimiston
verkkosivusto).
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