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Logistiikka-alan
tietosuojaseloste

ajoseurantajärjestelmiä

(ajopiirturi)

koskeva

Tässä selosteessa kerrotaan SSKKY:n logistiikka-alan digipiirtureiden/ajopiirtureiden henkilötietojen
käsittelystä sekä sitä koskevia erityispiirteitä, oikeuksia ja velvollisuuksia.
1. Rekisterinpitäjä
Logistiikka-alan ajoneuvojen digipiirturi/ajopiirturireiden henkilörekisterin rekisterinpitäjänä toimii
Salon seudun koulutuskuntayhtymä (0139545-4).
Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Taitajankatu 6
24240 SALO
Puh. 02/77041
sskky@sskky.fi

2. Yhteyshenkilöt
Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Saija Välikangas (p. 044-770588)
etunimi.sukunimi@sskky.fi

Ajoneuvoseurantajärjestelmien henkilörekisteristä vastaavat:
Miska Kanervo (p. 044-7704273)
Yhteystiedot: PL 157, 24101 Salo
etunimi.sukunimi@sskky.fi
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Tarkoitus on tukea ja toteuttaa logistiikka-alan ammatti- ja perustutkintojen opetusta, joka on
SSKKY:n vastuulla perustuen lakiin ammatillisesta koulutuksesta (630/98).
Digi- ja ajopiirturit
Digi- ja ajopiirtureiden henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin oikeusperuste on niiden käytön
vaativa lakisääteinen velvoite. Velvoite muodostuu seuraavista lähteistä:
• Valtionneuvoston asetukseen ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin
käytössä (507/2018)
• Laki tieliikennelain muuttamisesta (401/2005) § 92 e
• EY asetukseen N:o 561/2006
• EU asetukseen N:o 165/2014.
• Laki liikenteen palveluista (320/2017)
Salon seudun koulutuskuntayhtymällä on käytössään sekä analogisia, että digitaalisia ajopiirtureita.
Analogiset ajopiirturikiekot ovat henkilökohtaisia ja kuljettaja on itse vastuussa piirturin käytöstä ja
levyyn tehtävistä merkinnöistä. Digitaalisen ajopiirturin tallenteet ovat Salon seudun
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koulutuskuntayhtymän(työnantajan), niitä käsitellään yrityskortilla, joka lukitsee ajoneuvojen
piirturilaiteiden tiedot ainoastaan kuntayhtymän käyttöön.
4. Rekisterin tietosisältö
Alla olevassa taulukossa on esitetty mitä tietoja asianosaisista järjestelmään kerätään.
Ajopiirturi
Kerättävä tieto
Nimi
Syntymäaika
Ajoneuvon rekisterinumero
Maa missä levy asetetaan piirturiin
Maa missä levy poistetaan piirturista
Päivämäärä
Matkamittarin lukema
Nopeus
Kulutus
Sijainti

(digi- ja analoginen)

x
x
x
x
x
x
x
x

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Digi- ja ajopiirtureiden tietolähteet ovat pääsääntöisesti henkilön itsensä antamia.
6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muissa tilanteissa kuin missä laki sitä vaatii. Laki
tieliikennelain muuttamisesta (401/2005), § 92 j kohdan mukaisesti valvontaviranomaisella on
tiedonsaantioikeus. Tiedot digi-ja ajopiirtureista luovutetaan ainoastaan viranomaisen niitä
pyytäessä.
7. Rekisterin suojauksen periaatteet
•

•

Piirtureiden suojaukset, yrityskortilla voidaan ladata tietoja piirturista lain liikenteen
palveluista (320/2017) edellytyksillä, lataus tapahtuu Idha -pilvipalveluun, joka tallettaa
tiedot Piirla oy:n ylläpitämään pilvipalveluun. Tietojen käsittely vaatii
käyttäjäntunnistuksen ja käyttöoikeudet. Kyseiset tunnukset ja oikeudet ovat alan
opettajilla ja ohjaajilla, sekä koulutusalajohtajalla.
Navifleetin tiedot ovat suojattu käyttäjätunnuksilla sekä salasanoilla. Tiedot tallentuvat
palveluntuottajan pilvipalveluun, tiedot poistuvat määritellyn ajanpuitteissa. NaviFleetjärjestelmään käyttöoikeudet ovat alan opettajilla ja ohjaajilla, sekä koulutusalajohtajalla.
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8. Rekisteröidyn oikeuksien kuvaaminen
Oikeus tarkastaa tiedot
Voit tehdä henkilötietojesi tarkastuspyynnön verkkosivuillamme olevalla tietopyyntölomakkeella.
Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi tarvitsemme aikaan
ja paikkaan liittyviä tarkempia tietoja haluamastasi materiaalista, jotta tarkastuspyyntöön
vastaaminen sujuisi mahdollisimman hyvin.
Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi
pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja,
määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. Sinulla on oikeus tarkastaa, miten ja mitä
henkilötietojasi käsitellään.
Oikeus tiedon oikaisemiseen tai poistamiseen

Sinulla on oikeus pyytää häntä koskeva virheellisesti merkitty tieto oikaistavaksi.
Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos
käsittelylle ei enää ole olemassa oikeusperustetta. Otathan huomioon, että emme voi poistaa sinua
koskevia henkilötietoja, jos henkilötietojesi käsittely perustuu edelleen käsittelyä edellyttävän
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi.
Rajoittamis- ja vastustamisoikeus

Jos tietosi joltain osin eivät pidä paikkaansa, sinulla on oikeus vaatia käsittelyn väliaikaista
rajoittamista, kunnes olemme varmistaneet tietojen paikkansapitävyyden. Aina kun tietojesi
käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien
tietojen käsittelyä. Tällöin emme saa enää käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos voimme perustellusti
osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, jonka voidaan katsoa
olevan riittävän painava syrjäyttääkseen rekisteröidyn edut oikeudet ja vapaudet. Lisäksi mikäli
tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tietojen
käsittelyä on sallittua jatkaa.
Valitusoikeus
Yllä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
henkilötietojesi käsittelystä. Yllä mainitut oikeudet eivät kuitenkaan ole ehdottomia ja niihin sisältyy
poikkeuksia, koska henkilötietojen käsittelyperuste vaikuttaa siihen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä
on.

