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Dataskyddsbeskrivning, Uppgifter om användarna av Trafikledsverkets lokaler 

 
I denna dataskyddsbeskrivning anges för vilket ändamål dina personuppgifter används 
och vilka rättigheter du har som registrerad. Denna dataskyddsbeskrivning gäller uppgif-
ter om användarna av Trafikledsverkets lokaler. 
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1  Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud 

Personuppgiftsansvarig Kontaktperson Dataskyddsombud 

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

Jyrki Anttonen 
kirjaamo@vayla.fi  

 

Tomi Lapinlampi  
kirjaamo@vayla.fi  
 

2  Syftet med behandlingen av personuppgifter  

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att skydda Trafikledsverket, kunderna, 
personalen och tjänsteleverantörerna samt deras egendom, säkerhet och uppgifter i lo-
kalerna och lokalernas informationssystem. 
 
Personuppgifterna används för att identifiera en person som användare av apparater 
och lokaler. 
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3  Grunden för behandlingen av personuppgifter 

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 c i den allmänna data-
skyddsförordningen (2016/679) (behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig 
förpliktelse som åvilar Trafikledsverket) och 8 § i arbetarskyddslagen (738/2002) samt 4 
§ 1 mom. 1 punkten i dataskyddslagen (1050/2018) och artikel 6.1 e i den allmänna 
dataskyddsförordningen (behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt 
intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning). 

4  Personuppgifter som behandlas 

Trafikledsverket behandlar följande personuppgifter: 
- personens namn 
- organisations- och kontaktuppgifter 
- placering; verksamhetsställe och rumsnummer 
- passerkontrolluppgifter 
- kameraövervakningens bildmaterial 
- gemensamt material som lånats från entréservicen 
- bild och personbeteckning i anslutning till organisationskort 

5  Förvaringstid för personuppgifter 

När det gäller personalen förvaras personuppgifterna högst tills anställningsförhållandet 
upphör och kortare förvaringstider bestäms enligt följande, om inte något annat följer 
av lagstiftningen: 
- lånat material: under lånetiden 
- kameraövervakning: två veckor. Äldre material spelas automatiskt över med nytt 

material 
- besöksuppgifter 14 dygn 

 
Förvaringen av uppgifterna avslutas med att uppgifterna raderas, skrivs över automa-
tiskt och pappersdokument förstörs på ett informationssäkert sätt. 

6  Regelmässiga informationskällor 

Personuppgifter fås från: 
- personalförvaltningen 
- personen själv 
- systemen; kameraövervakning och passerkontroll 

7  Mottagarna som ska ta del av personuppgifterna 

Personuppgifter lämnas ut till den som begär att få dem i enlighet med lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet. Myndigheternas dokument är offentliga om de inte 
uttryckligen är sekretessbelagda enligt lag. 
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Trafikledsverket använder sina avtalspartner som personuppgiftsbiträden. Personuppgif-
ter behandlas i Trafikledsverkets eller avtalsparternas datasystem, vars leverantörer 
också fungerar som personuppgiftsbiträden eller underbehandlare. Personuppgiftsbi-
träde är: 
1. kameraövervakning, entréservice: Palmia Oy 
2. passerkontroll, HTH; Palmia Oy och Senatfastigheter Ab 
 
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 

Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. 

9  Principer för skydd av registret 

Manuellt material skrivs ut endast vid behov. Förvaring i låsta och övervakade utrym-
men. Pappersutskrifter förstörs efter användning enligt de lagringstider som anges i av-
snitt 5. 
 
För att få rätt att använda registeruppgifter som sparats elektroniskt krävs ett personligt 
användarnamn och lösenord. Rätt att behandla personuppgifter beviljas personal hos 
Trafikledsverket eller systemleverantören, vilka har ett på arbetsuppgifterna baserat be-
hov att behandla personuppgifter. Personerna som behandlar personuppgifter har fått 
utbildning i användning av personregister och behandling av personuppgifter. 
Skyddet av den tekniska utrustningen har genomförts i enlighet med Trafikledsverkets 
datasäkerhetsanvisningar. 

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, 
- Trafikledsverket inte längre behöver dessa personuppgifter, men du behöver dem 

för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller 
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- 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. 

 
Du har, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att göra invändningar mot 
behandlingen av dina personuppgifter när Trafikledsverket behandlar dina personuppgif-
ter på grundval av artikel 6.1 e i den allmänna dataskyddsordningen för att utföra en 
uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning som utförs av Trafik-
ledsverket. 
 
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

