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Dataskyddsbeskrivning, Trafikledsverkets offentliga webbtjänster 

 
I denna dataskyddsbeskrivning anges för vilket ändamål dina personuppgifter används 
och vilka rättigheter du har som registrerad. Denna dataskyddsbeskrivning gäller Trafik-
ledsverkets offentliga webbtjänster. 

 
 

Innehållsförteckning 

1 Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud ......................................................................... 1 

2 Syftet med behandlingen av personuppgifter ............................................................................ 1 

3 Grunden för behandlingen av personuppgifter .......................................................................... 2 

4 Personuppgifter som behandlas .............................................................................................. 2 

5 Förvaringstid för personuppgifter ............................................................................................ 2 

6 Regelmässiga informationskällor ............................................................................................. 2 

7 Mottagarna som ska ta del av personuppgifterna ...................................................................... 2 

8 Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES .................................................................. 2 

9 Principer för skydd av registret ............................................................................................... 3 

10 Den registrerades rättigheter .................................................................................................. 3 
 

 

1  Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud 

Personuppgiftsansvarig Kontaktperson Dataskyddsombud 

Trafikledsverket  
PB 33 
00521 Helsingfors 
 
kirjaamo@vayla.fi  
Tfn 0295 34 3000 

Hanna Ackley 
kirjaamo@vayla.fi  
 

Tomi Lapinlampi  
kirjaamo@vayla.fi  
 

2  Syftet med behandlingen av personuppgifter  

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att genomföra Trafikledsverkets rättsliga 
förpliktelse att producera och dela information. Syftet med webbtjänsterna är att infor-
mera medborgarna och andra intressentgrupper om verksamheten inom Trafikledsver-
kets ansvarsområde. Webbtjänsterna är öppna för alla och det krävs ingen registrering 
för att besöka sidorna. 

mailto:kirjaamo@vayla.fi
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3  Grunden för behandlingen av personuppgifter 

Behandlingen av personuppgifter grundar sig i enlighet med artikel 6.1 c i den allmänna 
dataskyddsförordningen på att behandlingen är nödvändig för att fullgöra den rättsliga 
förpliktelse som åvilar Trafikledsverket.  
 
Trafikledsverkets rättsliga förpliktelser härstammar från följande lagstiftning:  
- Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 

4  Personuppgifter som behandlas 

Trafikledsverket behandlar följande personuppgifter: 
- Användarens IP-adress 
- Användarens e-postadress (om användningen av tjänsten förutsätter att e-posta-

dressen meddelas) 

5  Förvaringstid för personuppgifter 

Personuppgifterna sparas i databasen så länge som det behövs för verksamheten och 
rapporteringen eller tills kunden begär att uppgifterna raderas. 

6  Regelmässiga informationskällor 

Webbtjänsternas uppgifter om besökare sparas i GoogleAnalytics när besökaren besöker 
webbplatsen. Uppgifterna används inte specificerade. 

7  Mottagarna som ska ta del av personuppgifterna 

Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående. 
 
Trafikledsverket använder sina avtalspartner som personuppgiftsbiträden. Personuppgif-
ter behandlas i Trafikledsverkets eller avtalsparternas datasystem, vars leverantörer 
också fungerar som personuppgiftsbiträden eller underbehandlare.  
 
Personuppgifter lämnas inte ut för direktmarknadsföring eller för opinions- eller mark-
nadsundersökningar, om inte utlämnande av uppgifter för detta ändamål föreskrivits 
särskilt. 

8  Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES 

För att analysera uppgifter om besökare och när kunden delar webbsidornas innehåll 
använder vi sådana utomstående aktörers tjänster som använder kakor på våra webb-
platser. Sådana tjänsteleverantörer är följande: 
 
Google Analytics/DoubleClick by Google: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA 
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AddThis 1595 Spring Hill Rd, Suite 300, Vienna, VA 22182 
Hotjar Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, 
Malta 
Visual Website Optimizer 142 W. 36th St, 11th Floor New York, NY 10018, USA 

9  Principer för skydd av registret 

Skyddet av den tekniska utrustningen har genomförts i enlighet med Trafikledsverkets 
datasäkerhetsanvisningar. 
 
På våra webbsidor används en s.k. cookie-funktion, dvs. kakor. En kaka är en liten text-
fil som sparas av webbläsaren och lagras på användarens dator som gör det möjligt för 
administratören av webbplatsen att identifiera personer som ofta besöker sidan, under-
lätta besökarnas inloggning på sidan samt möjliggöra kombinerad information om besö-
karna. Med hjälp av den här responsen kan vi ständigt förbättra innehållet på vår webb-
plats. Kakor är inte skadliga för användarens dator eller filer. Vi använder dem på ett 
sådant sätt att vi kan erbjuda våra kunder uppgifter och tjänster enligt kundens indivi-
duella behov. 
 
Om en person som besöker vår webbplats inte vill att vi ska få de ovan nämnda uppgif-
terna med hjälp av kakor, möjliggör de flesta webbläsarprogrammen avaktivering av 
cookie-funktionen. Med webbläsaren Internet Explorer sker detta till exempel via fliken 
”Sekretess” i menyn ”Internetalternativ” i menyn ”Verktyg”. 
 
Det är dock bra att observera att kakor kan vara nödvändiga för att en del av våra 
webbsidor eller de tjänster vi erbjuder ska fungera korrekt. 
 
På våra webbplatser använder vi dessutom tjänster som tillhandahålls av tredje part. En 
mer ingående förteckning över dem finns i avsnittet "Överföring av uppgifter utanför EU 
eller EES-området". 

10  Den registrerades rättigheter 

Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig och rätt att få en 
kopia av dina personuppgifter (artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen).  
 
Du har rätt att be oss rätta felaktiga uppgifter om dig (artikel 16 i den allmänna data-
skyddsförordningen). 
 
Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i enlighet med 
artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen när: 
- du har framfört att dina personuppgifter är felaktiga och Trafikledsverket håller på 

att kontrollera saken,  
- behandlingen av dina uppgifter är olaglig, men du vill inte att uppgifterna raderas, 
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- Trafikledsverket inte längre behöver dessa personuppgifter, men du behöver dem 

för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller 
- du har invänt mot behandlingen av personuppgifter i enlighet med artikel 21.1 i vän-

tan på kontroll av huruvida Trafikledsverkets berättigade skäl väger tyngre än dina 
berättigade skäl. 

 
Vid Trafikledsverket fattas inte beslut grundade på automatiskt beslutsfattande, såsom 
profilering.  
 
Du kan lämna in en begäran som gäller utövandet av dina rättigheter till Trafikledsver-
ket via e-post eller post. Kontaktuppgifterna finns i punkt 1. 
 
Information och åtgärder är kostnadsfria för de registrerade, förutom om begärandena 
är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art. 
 
Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av 
dina personuppgifter bryter mot de tillämpliga dataskyddsbestämmelserna. I Finland är 
dataombudsmannen tillsynsmyndighet (Dataombudsmannens byrås webbplats). 
 

 

https://tietosuoja.fi/sv/framsida

