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Dataskyddsbeskrivning, trafikstyrning av väntområdet för tung trafik i Vaalimaa
I denna dataskyddsbeskrivning anges för vilket ändamål dina personuppgifter används
och vilka rättigheter du har som registrerad. Denna dataskyddsbeskrivning gäller trafikledningen i Vaalimaa väntområde för tung trafik, dvs. långtradarparkeringen. I detta ingår att vid ankomsten till området anmäla fordonet i kö, varefter fordonet i sin tur styrs
från väntområdet via tullkontrollen vidare ut från gränsstationens område. För detta ändamål förmedlas ordningsföljden och transportens prioritet till Tullen.
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Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Personuppgiftsansvarig
Trafikledsverket
PB 33
00521 Helsingfors

Kontaktpersoner

Dataskyddsombud

Trafikledsverket: Pekka Nurminen
Fintraffic: Mikko Tuomivirta

Tomi Lapinlampi
kirjaamo@vayla.fi

kirjaamo@vayla.fi
tfn 0295 34 3000
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Syftet med behandlingen av personuppgifter
Syftet med behandlingen av personuppgifter är att styra trafiken vid Vaalimaa väntområde för tung trafik.
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Grunden för behandlingen av personuppgifter
Behandlingen av personuppgifter grundar sig på 4 § 1 mom. punkt 2 i dataskyddslagen i
enlighet med artikel 6.1 e i den allmänna dataskyddsförordningen (behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att utöva offentlig makt som
tillhör den personuppgiftsansvarige), eftersom behandlingen är nödvändig och proportionerlig i myndigheternas verksamhet för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
Trafikledsverket ansvarar som farledshållare för trafiklederna på trafikleder som förvaltas av staten, vilket även omfattar Vaalimaa väntområde för tung trafik och ordnandet
av trafikledningen i anslutning till detta. En allmän fördel är att se till att trafiken löper
smidigt i väntområdet för tung trafik och på vägarna i anslutning till detta.
Trafikledsverkets uppgifter och befogenheter i enlighet med det allmänna intresset härstammar från följande lagstiftning:
Lagen om Trafikledsverket (862/2009), särskilt § 1 och 2
Lagen om transportservice (320/2017), särskilt § 136 och 137
Lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005), särskilt § 4 och 5
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Personuppgifter som behandlas
Trafikledsverket behandlar följande personuppgifter:
- Förarens telefonnummer
- Fordonets registreringsnummer
- Eventuell information om transportens höga prioritet
- Uppgifter om anmälan som skapas i systemet, såsom tidpunkt
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Förvaringstid för personuppgifter
Personuppgifterna förvaras under trafikledningen tills fordonet kör ut ur området via
Tullens kontrollpunkt. Därefter raderas personuppgifterna senast inom en (1) timme.
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Regelmässiga informationskällor
Fordonets förare meddelar vid ankomsten uppgifterna till självbetjäningsstället i väntområdet för den tunga trafiken.
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Mottagarna som ska ta del av personuppgifterna
Trafikledsverket använder sina avtalspartner som personuppgiftsbiträden. Personuppgifter behandlas i Trafikledsverkets eller avtalsparternas datasystem, vars leverantörer
också fungerar som personuppgiftsbiträden eller underbehandlare. Trafikledsverket
skaffar tjänsten av trafikledningsbolaget Fintraffic Oy och därigenom av dess dotterbolag Fintraffic Tie Oy. I tjänsten använder Fintraffic Tie Oy GoSwift Suomi Oy som underbehandlare, som ansvarar för tjänstens tekniska produktion och underhåll.
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För att syftet med tjänsten ska nås överlämnas fordonets registernummer och anmälan
om prioritet till Tullen för förmedling av ordningsföljden för fordonens fortskridande och
prioriteten för transporten.
Därtill lämnas personuppgifter 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. 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 dina personuppgifter och rätt att få en kopia av
dina personuppgifter (artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen).
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
- Dina uppgifter behandlas lagstridigt, men du vill inte att dina uppgifter 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 i punkt 1.
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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).

