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Tietosuojaseloste, Väyläviraston toimitilojen käyttäjätiedot
Tämä tietosuojaseloste kertoo, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käytetään ja mitä
oikeuksia sinulla on rekisteröitynä. Tämä tietosuojaseloste koskee Väyläviraston
toimitilojen käyttäjätietoja.
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Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava
Rekisteripitäjä
Väylävirasto
PL 33
00521 Helsinki

Yhteyshenkilö
Jyrki Anttonen
kirjaamo@vayla.fi

Tietosuojavastaava
Tomi Lapinlampi
kirjaamo@vayla.fi

kirjaamo@vayla.fi
Puh. 0295 34 3000
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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Väyläviraston, asiakkaiden, henkilöstön ja
palveluntarjoajien omaisuuden, turvallisuuden ja tietojen suojaaminen toimitiloissa ja
toimitilojen tietojärjestelmissä.
Henkilötietoja käytetään henkilön yksilöimiseen ja tunnistamiseen laitteiden ja
toimitilojen käyttäjinä.
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Henkilötietojen käsittelyn peruste
Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1
kohdan c alakohtaan (käsittely on tarpeen Väyläviraston lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi) ja työturvallisuuslain (738/2002) 8 §:än sekä tietosuojalain
(1050/2018) 4 §:n 1 momentin 1 kohdan ja yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6
artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän
suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi).
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Käsiteltävät henkilötiedot
Väylävirasto käsittelee seuraavia henkilötietoja:
- henkilön nimi
- organisaatio- ja yhteystiedot
- sijainti; toimipiste ja huonenumero
- kulunvalvontatiedot
- kameravalvonnan kuvamateriaali
- aulapalvelusta lainattu yhteiskäyttöinen materiaali
- organisaatiokorttiin liittyen kuva ja henkilötunnus
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Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään maksimissaan henkilökunnan osalta työsuhteen päättymiseen
saakka ja lyhyemmät säilytysajat määräytyvät seuraavasti, ellei lainsäädännöstä muuta
johdu:
- lainattu materiaali: lainauksen keston ajan
- kameravalvonta: 2 viikkoa. Vanhempi materiaali yli pyyhitään uudella materiaalilla
automaattisesti
- vierailijatiedot 14 vrk
Tietojen säilytys päättyy tietojen poistamiseen, automaattiseen ylikirjoittamiseen ja
paperidokumenttien tietoturvalliseen hävittämiseen.
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Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja saadaan:
- henkilöstöhallinnolta
- henkilöltä itseltään
- järjestelmistä; kamera- ja kulunvalvonta
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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.
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Väylävirasto käyttää henkilötietojen käsittelijöinä sopimuskumppaneitaan. Henkilötietoja
käsitellään Väyläviraston tai sopimuskumppanien tietojärjestelmissä, joiden toimittajat
toimivat myös henkilötietojen käsittelijöinä tai alikäsittelijöinä. Henkilötietojen
käsittelijänä toimii:
1.
Kameravalvonta, aulapalvelutehtävät: Palmia Oy
2.
kulunvalvonta, HTH; Palmia Oy ja Senaatti kiinteistöt Oy
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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Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto skannataan vain tarvittaessa ja niitä säilytetään lukituissa ja
valvotuissa tiloissa. Paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen luvussa 5 määritettyjen
säilytysaikojen mukaisesti.
Sähköisesti tallennettujen rekisteritietojen käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista
käyttäjätunnusta ja salasanaa. Oikeus henkilötietojen käsittelyyn annetaan Väyläviraston
tai järjestelmätoimittajan henkilöille, joilla on työtehtäviin perustuva tarve käsitellä
henkilötietoja. Henkilötietoja käsitteleville henkilöille on annettu koulutusta
henkilörekisterin käytöstä ja henkilötietojen käsittelystä.
Teknisten laitteistojen suojaus on toteutettu Väyläviraston tietoturvaohjeiden
mukaisesti.

10 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;
- 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
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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.
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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