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Tietosuojaseloste, Digiroad
Tämä tietosuojaseloste kertoo, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käytetään ja mitä
oikeuksia sinulla on rekisteröitynä. Tämä tietosuojaseloste koskee Digiroad-tietopalvelun
tietoaineiston ylläpitoa ja palveluun liittyvää yhteydenpitoa, tiedotusta ja viestintää.
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Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava
Rekisteripitäjä
Väylävirasto
PL 33
00521 Helsinki

Yhteyshenkilö
Jani Lehenberg
kirjaamo@vayla.fi

Tietosuojavastaava
Tomi Lapinlampi
kirjaamo@vayla.fi

kirjaamo@vayla.fi
Puh. 0295 34 3000
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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Digiroad-tietopalveluun liittyvä
asiakaspalvelu, kutsulistojen muodostaminen, kutsujen, asiakaskyselyiden ja
tiedotteiden lähettäminen sekä muu yhteydenpito, tiedotus ja viestintä.
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Henkilötietojen käsittelyn peruste
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Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c
alakohdan mukaisesti Väyläviraston lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.
Väyläviraston lakisääteiset velvoitteet ilmenevät seuraavasta lainsäädännöstä:
- Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä (991/2003)
- Valtioneuvoston asetus tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tallennettavista
ominaisuustiedoista (997/2003)
- Yksityistielaki (560/2018)
- Tieliikennelaki (729/2018)
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Käsiteltävät henkilötiedot
Väylävirasto käsittelee seuraavia henkilötietoja:
- nimi
- sähköpostiosoite
- postiosoite
- puhelinnumero
- organisaatio ja asema
- tiekunnan yhteystiedot
- asiakasrooli (Digiroadin käyttäjä/hyödyntäjä/nykyinen/potentiaalinen)
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Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään Digiroad-tietojärjestelmän ja verkostotoiminnan kannalta
tarpeellinen aika. Tietojen ajantasaisuus ja tarpeellisuus tarkistetaan vähintään kerran
vuodessa, minkä yhteydessä tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot poistetaan.
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Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja saadaan:
- rekisteröidyltä itseltään
- internetistä 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
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Henkilötietojen vastaanottajat
Henkilötietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain mukaisesti. Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole
nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.
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Väylävirasto voi luovuttaa tietojärjestelmästä tietoja sellaisenaan käytettäväksi ja
palvelujen tuottamiseksi kirjallisena poimintana taikka rajapinnan kautta tai muutoin
sähköisesti (laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä sekä valtioneuvoston asetus tie-ja
katuverkon tietojärjestelmään tallennettavista ominaisuustiedosta).
Väylävirasto käyttää henkilötietojen käsittelijöinä sopimuskumppaneitaan. Henkilötietoja
käsitellään Väyläviraston tai sopimuskumppanien tietojärjestelmissä, joiden toimittajat
toimivat myös henkilötietojen käsittelijöinä tai alikäsittelijöinä.
Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta
varten, ellei luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty.
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Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
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Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja oikeus
saada jäljennös omista henkilötiedoistasi (yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artikla).
Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat virheelliset tiedot (yleisen
tietosuoja-asetuksen 16 artikla).
Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen yleisen tietosuoja-asetuksen
18 artiklan mukaisesti, kun:
- olet tuonut esiin henkilötietojesi virheellisyyden ja Väylävirasto on tarkistamassa
asiaa;
- tietojasi käsitellään lain vastaisesti, mutta et halua, että tietosi poistetaan;
- Väylävirasto ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja, mutta sinä tarvitset niitä
oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai
- olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa
sen todentamista, syrjäyttävätkö Väyläviraston oikeutetut perusteet perusteesi.
Väylävirastossa ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon, kuten profilointiin, perustuvia
päätöksiä.
Voit esittää oikeuksiasi koskevan pyynnön Väylävirastoon sähköpostilla tai postitse.
Yhteystiedot löytyvät kohdasta 1.
Tiedot ja toimenpiteet ovat rekisteröidylle maksuttomia, paitsi jos pyynnöt ovat ilmeisen
perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti.
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Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Suomessa
valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu (Tietosuojavaltuutetun toimiston
verkkosivusto).
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