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Rekisterinpitäjä 

Väylävirasto 

PL 33 

00521 Helsinki 

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Jari Myllärinen 

Väylävirasto 

PL 33 

00521 Helsinki 

kirjaamo@vayla.fi  

 

Tietosuojavastaava 

Tomi Lapinlampi 

kirjaamo@vayla.fi  

 

Rekisterin nimi 

Väyläviraston tietopalvelut 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisten velvoitteiden täyttäminen. 

Väyläviraston julkaisemien rajapintapalveluiden käytön valvonta ja häiriötilanteiden selvitys. 

Tietoaineistojen toimittaminen käyttäjän ilmoittamaan sähköpostisoitteeseen (mikäli palvelun käyttö 

edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista). 

 

Rekisterin tietosisältö 

 Palvelun käyttäjän ip-osoite 

 Palvelun käyttäjän sähköpostiosoite (mikäli palvelun käyttö edellyttää sähköpostiosoitteen il-

moittamista) 

 

Tietojen säilytysaika 

Ip-osoitteet säilytetään toiminnan ja raportoinnin kannalta tarpeellisen ajan, jonka jälkeen tiedot pois-

tetaan. 
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Sähköpostiosoitteita ei tallenneta, vaan ne poistuvat heti kun tiedot on lähetetty käyttäjän sähköpos-

tiin. 

 

Säännönmukaiset tietolähteet 

 Tietopalvelun käyttäjät itse. 

 Palveluiden edustapalvelimet, joihin palvelun käyttäjä lähettää rajapintakutsun. 

 Palvelun käyttöliittymä, johon palvelun käyttäjä antaa sähköpostiosoitteen. 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja luovutetaan ainoastaan tietopalveluiden ylläpitäjille, jotka toimivat tehtävässään Väyläviraston 

toimeksiannosta, salassapitovelvollisuuden alaisena ja saavat käyttää tietoja ainoastaan tietopalvelui-

den valvontaan ja häiriötilanteiden selvitykseen. 

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Sähköisesti tallennettujen rekisteritietojen käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta 

ja salasanaa. Oikeus henkilötietojen käsittelyyn annetaan Väyläviraston tai järjestelmätoimittajan hen-

kilöille, joilla on työtehtäviin perustuva tarve käsitellä henkilötietoja. Henkilötietoja käsitteleville henki-

löille on annettu koulutusta henkilörekisterin käytöstä ja henkilötietojen 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.  

Pyyntö on tehtävä osoitteeseen: 

Väylävirasto 

Kirjaamo 

PL 33 

00521 Helsinki 

tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@vayla.fi  

Tiedot ja toimenpiteet ovat rekisteröidylle maksuttomia paitsi, jos pyynnöt ovat ilmeisen perusteetto-

mia tai kohtuuttomia tai erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti. 
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Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 


