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Dataskyddsbeskrivning, Distributionskanaler för öppna data
I denna dataskyddsbeskrivning anges för vilket ändamål dina personuppgifter används
och vilka rättigheter du har som registrerad. Denna dataskyddsbeskrivning gäller användningen av informationstjänster för Trafikledsverkets distributionskanaler för öppna
data, det vill säga Nedladdnings- och visningstjänsten samt öppna gränssnittstjänster.
De data som uppstår i och med Trafikledsverkets verksamhet och den statistik och de
undersökningar som görs utifrån dem betraktas i regel som offentlig information som
överlåts till andra samhällsaktörers och medborgarnas bruk som öppna data alltid när
det är möjligt. Vad gäller användarna av dessa tjänster för öppna data behandlar Trafikledsverket personuppgifter i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning.
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Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Personuppgiftsansvarig
Trafikledsverket
PB 33
00521 Helsingfors

Kontaktperson

Dataskyddsombud

Minna Huovinen

Tomi Lapinlampi
kirjaamo@vayla.fi

kirjaamo@vayla.fi
Tfn 0295 34 3000
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Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
Ändamålet med behandlingen är myndighetsutövning, i vilken ingår att tillhandahålla
Trafikledsverkets öppna data via offentliga informationstjänster och att sköta kontakterna med användarna av öppna data samt sörja för systemets datasäkerhet.
Med Trafikledsverkets distributionskanaler för öppna data avses Nedladdnings- och visningstjänsten som fungerar enligt självbetjäningsprincipen, och öppna programmeringsgränssnitt. Personuppgifterna används för att leverera data till den e-postadress som
användaren uppgett när användningen av tjänsten förutsätter att en e-postadress uppges. Syftet är också att vid behov ge användarna råd och svara på deras begäranden
om information gällande Trafikledsverkets öppna data.
Datan i distributionskanalerna för öppna data innehåller inga personuppgifter. Eventuella personuppgifter i data från källsystemen raderas innan datan överförs till de gränssnitt som publiceras (s.k. anonymisering).
Loggdata från distributionskanalerna för öppna data utnyttjas som en del av övervakningen av informationstjänsternas funktion och rapporteringen av användningsmängder.
Grunden är att kunna producera Trafikledsverkets interna rapporter för att förbättra
tjänsten och systemets datasäkerhet.
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Grunden för behandlingen av personuppgifter
Behandlingen av personuppgifter grundar sig på utförande av en uppgift av allmänt intresse i enlighet med artikel 6.1 e i den allmänna dataskyddsförordningen.
Insamlingen av uppgifter via distributionskanaler för öppna data grundar sig på 236 §
och 238 § i lagen om transportservice (2017/320), som definierar de datalager som Trafikledsverket ska upprätthålla och ålägger verket att göra dessa allmänt tillgängliga i
maskinläsbar form via ett öppet gränssnitt.
Öppenheten och informationssäkerheten av Trafikledsverkets datalager regleras dessutom i följande lagstiftning:
• Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (1999/621)
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• Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (2019/906)
• Direktivet om öppna data (2019/1024)
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Personuppgifter som behandlas
Trafikledsverket behandlar följande personuppgifter:
• användarens IP-adress
• användarens e-postadress (om användningen av tjänsten förutsätter att en e-postadress uppges)
• loggdata.
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Personuppgifternas lagringstid
E-postadressen behandlas under den tid som öppna data levereras.
IP-adresser och loggdata behandlas med tanke på verksamheten och rapporteringen i
högst fem år, varefter uppgifterna raderas.
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Regelmässiga informationskällor
• informationstjänstens användare själva
• tjänsternas front-end-servrar dit användarna skickar gränssnittsanrop
• administratörsdata som sparats i datasystemen under Trafikledsverkets verksamhet.
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Mottagarna som ska ta del av personuppgifterna
Personuppgifter lämnas ut till den som begär att få dem i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Myndigheternas dokument är offentliga om de inte
uttryckligen är sekretessbelagda enligt lag.
Trafikledsverket använder sina avtalspartner som personuppgiftsbiträden. Personuppgifterna behandlas i Trafikledsverkets eller avtalspartnernas datasystem. Leverantörerna
av dessa system är samtidigt personuppgiftsbiträden eller underbiträden. Det kan bland
annat handla om administratörer för informationstjänster som endast behandlar uppgifter för att övervaka informationstjänsterna och utreda eventuella störningar.
Personuppgifter lämnas inte ut för direktmarknadsföring eller för opinions- eller marknadsundersökningar, om inte utlämnande av uppgifter för detta ändamål föreskrivits
särskilt.
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Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.
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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).
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Du har rätt att be oss rätta felaktiga uppgifter om dig (artikel 16 i den allmänna dataskyddsförordningen).
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 du har invänt
mot behandlingen av personuppgifter i enlighet med artikel 21.1 i väntan 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 personuppgifter 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 Trafikledsverket.
Vid Trafikledsverket fattas inte beslut grundade på automatiskt beslutsfattande, såsom
profilering.
Du kan lämna in en begäran som gäller utövandet av dina rättigheter till Trafikledsverket via e-post eller post. Kontaktuppgifterna finns under 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. Tillsynsmyndigheten i Finland är dataombudsmannen (Dataombudsmannens byrå,
www.tietosuoja.fi/sv).

