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Tietosuojaseloste, Väyläviraston rautatieinfrastruktuurin tilannekuva
Tämä tietosuojaseloste kertoo, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käytetään ja mitä
oikeuksia sinulla on rekisteröitynä. Tämä tietosuojaseloste koskee rautatieinfrastruktuurin, kuten laiturialueiden, tunneleiden ja ratapihojen tilannekuvaa, johon käytetään kameravalvontaa.
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Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava
Rekisterinpitäjä
Väylävirasto
PL 33
00521 Helsinki

Yhteyshenkilö
Arto Muukkonen

Tietosuojavastaava
Tomi Lapinlampi
kirjaamo@vayla.fi

kirjaamo@vayla.fi
Puh. 0295 34 3000
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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota rautatieliikenteen harjoittajille oikeaaikainen liikenteeseen ja liikennöintiin vaikuttava olennainen tieto. Lisäksi henkilötietoja
käsitellään liikenne- ja henkilöturvallisuuden takaamiseksi, järjestyksenpitoon sekä henkilökuntaan, omaisuuteen ja asiakkaisiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemiseen ja selvittämiseen ja aiheutuneiden vahinkojen vastuukysymysten selvittämiseen sekä riskien
hallintaan ja turvallisuuden kehittämiseen.
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Henkilötietojen käsittelyn peruste
Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuojalain 4 §:n 1 momentin 2 kohtaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseksi (raideliikennelaki 107 §) ja e alakohdan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi) mukaisesti, koska käsittely on tarpeen ja oikeasuhtaista viranomaisen toiminnassa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi.
Nuo Väyläviraston yleisen edun mukaiset tehtävät ja toimivalta tulevat seuraavasta lainsäädännöstä:
Laki Väylävirastosta (862/2009), erityisesti 1 § ja 2 §
Raideliikennelaki (1302/2018), erityisesti 1 §, 6 §, 10 §, 107 §

4

Käsiteltävät henkilötiedot
Väylävirasto käsittelee seuraavia henkilötietoja:
Kuva-aineisto, josta kuvan lisäksi ilmenee myös sijainti ja aika. Alueella olevien ajoneuvojen osalta myös kuvassa näkyvä rekisteritunnus.
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Henkilötietojen säilytysaika
Tallenteita säilytetään enintään 30 vuorokautta tai tutkinnan edellyttämä aika, kuitenkin
enintään kolme vuotta.
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Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan kuvausalueella liikkuvilta rekisteröidyltä itseltään tai ajoneuvoista.
Tämän lisäksi tietyt tiedot kuten aika liitetään kuvamateriaaliin kuvausjärjestelmässä.
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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.
Rautatieliikenteen harjoittajalle voidaan sopimuksen perusteella luovuttaa reaaliaikaista
rautatieinfrastruktuurin tilannekuvaa katseltavaksi.
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Tietojen 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;
- 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.
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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 toimisto, www.tietosuoja.fi).

