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Tietosuojaseloste, Vaalimaan raskaan liikenteen odotusalueen liikenteenohjaus
Tämä tietosuojaseloste kertoo, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käytetään ja mitä
oikeuksia sinulla on rekisteröitynä. Tämä tietosuojaseloste koskee Vaalimaan raskaan
liikenteen odotusalueen eli rekkaparkin liikenteenohjausta. Tähän sisältyy alueelle saapuessa ajoneuvon ilmoittaminen jonoon, jonka jälkeen ajoneuvo ohjataan vuorollaan
etenemään odotusalueelta tullitarkastuksen kautta eteenpäin ulos raja-aseman alueelta.
Tätä varten tullitarkastukseen tulevien ajoneuvojen etenemisjärjestys ja kuljetuksen
prioriteetti välitetään Tullille.
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Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava
Rekisterinpitäjä
Väylävirasto
PL 33
00521 Helsinki

Yhteyshenkilöt
Väylävirasto: Pekka Nurminen
Fintraffic: Mikko Tuomivirta

Tietosuojavastaava
Tomi Lapinlampi
kirjaamo@vayla.fi

kirjaamo@vayla.fi
Puh. 0295 34 3000
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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on liikenteen ohjaus Vaalimaan raskaan liikenteen
odotusalueella.
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Henkilötietojen käsittelyn peruste
Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuojalain 4 §:n 1 momentin 2 kohtaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan (käsittely on tarpeen yleistä etua
koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi) mukaisesti, koska käsittely on tarpeen ja oikeasuhtaista viranomaisen toiminnassa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi.
Väylävirasto vastaa väylänpitäjänä tieväylistä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä, mikä
sisältää myös Vaalimaan raskaan liikenteen odotusalueen ja siihen liittyvän liikenteenohjauksen järjestämisen. Yleisenä etuna on huolehtia liikenteen sujuvuudesta raskaan liikenteen odotusalueella ja siihen liittyvillä teillä.
Väyläviraston yleisen edun mukaiset tehtävät ja toimivalta tulevat seuraavasta lainsäädännöstä:
Laki Väylävirastosta (862/2009), erityisesti 1 § ja 2 §
Laki liikenteen palveluista (320/2017), erityisesti 136 § ja 137 §
Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005), erityisesti 4 § ja 5 §
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Käsiteltävät henkilötiedot
Väylävirasto käsittelee seuraavia henkilötietoja:
- Kuljettajan puhelinnumero
- Ajoneuvon rekisteritunnus
- Mahdollinen tieto kuljetuksen korkeasta prioriteetista
- Järjestelmään muodostuvat tiedot ilmoittautumisesta, kuten ajankohta
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Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään liikenteenohjauksen ajan, kunnes ajoneuvo etenee Tullin tarkastuspisteen kautta alueelta ulos. Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan viimeistään
yhden (1) tunnin kuluessa.
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Säännönmukaiset tietolähteet
Ajoneuvon kuljettaja ilmoittaa tiedot saapuessaan raskaan liikenteen odotusalueen itsepalvelupisteelle.
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Henkilötietojen vastaanottajat
Väylävirasto käyttää henkilötietojen käsittelijöinä sopimuskumppaneitaan. Henkilötietoja
käsitellään Väyläviraston tai sopimuskumppanien tietojärjestelmissä, joiden toimittajat
toimivat myös henkilötietojen käsittelijöinä tai alikäsittelijöinä. Väylävirasto hankkii palvelun Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:ltä ja sitä kautta tämän tytäryhtiö Fintraffic Tie
Oy:ltä. Fintraffic Tie Oy käyttää palvelussa henkilötietojen alikäsittelijänä GoSwift Suomi
Oy:tä, joka vastaa palvelun teknisestä tuotannosta ja ylläpidosta.

Tietosuojaseloste

3 (4)

26.3.2021

Palvelun tarkoituksen toteuttamiseksi ajoneuvon rekisteritunnus ja ilmoitus prioriteetista
luovutetaan Tullille tullitarkastukseen tulevien ajoneuvojen etenemisjärjestyksen ja kuljetuksen prioriteetin välittämiseksi.
Lisäksi henkilötietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain mukaisesti. Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi. Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointia
ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, ellei luovuttamisesta tähän tarkoitukseen
ole erikseen säädetty.
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Tietojen 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.
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella silloin, kun Väylävirasto käsittelee henkilötietojasi yleisen
tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella yleistä etua koskevan
tehtävän suorittamiseksi tai Väylävirastolle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.
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 toimisto, www.tietosuoja.fi).

