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Rekisterinpitäjä 

 
Väylävirasto/Digiroad-operaattori 
PL 33 
00521 Helsinki 
 
 
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Matti Pesu 
Väylävirasto 
Raatimiehenkatu 23 
53100 Lappeenranta 
kirjaamo@vayla.fi  
 
 
Tietosuojavastaava 
 
Tomi Lapinlampi 
tietosuoja@vayla.fi  
 
 
Rekisterin nimi 
 
Digiroad 
 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 
Käsittelyn tarkoituksena on Digiroad-tietopalveluun liittyvä yhteydenpito, tiedotus ja viestintä. Digi-
road-tietojärjestelmä perustuu lakiin tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä (991/2003) sekä valtioneu-
voston asetukseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tallennettavista ominaisuustiedosta 
(997/2003). 
 
 
Rekisterin tietosisältö 
 
Perustuu lakiin tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä (991/2003) sekä valtioneuvoston asetukseen tie- 
ja katuverkon tietojärjestelmään tallennettavista ominaisuustiedosta (997/2003). 
 
Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja: 
Nimi 
Sähköpostiosoite 
Postiosoite 
Puhelinnumero 
Organisaatio ja asema 
 
Lisäksi tarvittaessa rekisteriin tallennetaan tietoa missä roolissa asiakas käyttää palvelua: 

mailto:kirjaamo@väylä.fi
mailto:tietosuoja@vayla.fi
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Asiakasrooli (Digiroadin käyttäjä/hyödyntäjä/nykyinen/potentiaalinen) 
 
 
Tietojen säilytysaika 
 
Tietoja säilytetään Digiroad-tietojärjestelmän ja verkostotoiminnan kannalta tarpeellinen aika. Tar-
peettomat ja vanhentuneet tiedot poistetaan. 

 
 

Säännönmukaiset tietolähteet 
 

Rekisteri koostuu 
 Internetissä henkilön omalla suostumuksella kerätystä tiedosta 
 Väyläviraston omassa toiminnassa Digiroad-tietojärjestelmään tallentuneesta ylläpitäjätiedosta  
 Väyläviraston Lataus- ja katselupalvelusta Digiroad-aineiston ladanneiden tiedoista 
 Yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä 
 Sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä 

 
 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
 
Perustuu lakiin tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä (991/2003) sekä valtioneuvoston asetukseen tie- 
ja katuverkon tietojärjestelmään tallennettavista ominaisuustiedosta (997/2003). 
 
 
Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 
 
 
Rekisterin suojauksen periaatteet 
 
A. Manuaalinen aineisto tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.  

 
B. Sähköinen aineisto 

Sähköisesti tallennettujen rekisteritietojen käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätun-
nusta ja salasanaa tai vahvaa tunnistautumista. Oikeus henkilötietojen käsittelyyn annetaan Väy-
läviraston tai järjestelmätoimittajan henkilöille, joilla on työtehtäviin perustuva tarve käsitellä hen-
kilötietoja.  
 
Henkilötietoja käsitteleville henkilöille on annettu koulutusta henkilörekisterin käytöstä ja henkilö-
tietojen käsittelystä. Teknisten laitteistojen suojaus on toteutettu Väyläviraston tietoturvaohjeiden 
mukaisesti. 
 
 

Rekisteröidyn oikeudet 
 
Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut omat tietonsa, pyytää tietojen oikaisemista, käsitte-
lyn rajoittamista tai vastustaa tietojen käsittelyä.  
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Pyyntö on tehtävä osoitteeseen: 
 
Väylävirasto 
Kirjaamo 
PL 33 
00521 Helsinki 
 
Tai sähköpostitse kirjaamo@vayla.fi  
 
Tiedot ja toimenpiteet ovat rekisteröidylle maksuttomia paitsi, jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteetto-
mia tai kohtuuttomia tai erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti. 
 
 
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
 
 

mailto:kirjaamo@vayla.fi

