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Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja 

valvontaviranomainen. Virasto edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä vauhdittaa 
digiyhteiskunnan kehittymistä. Tätä tehtävää varten saamme tietoja sinulta sekä muilta viranomaisilta ja 
joiltakin yrityksiltä.  
 
Rautatiealan sääntelyelin on Traficomin yhteydessä toimiva itsenäinen viranomaistoiminto, jonka 
tehtävänä on valvoa, seurata ja edistää rautatiemarkkinoiden toimivuutta, syrjimättömyyttä ja 
tasapuolisuutta. Olemme laatineet tämän selosteen, jotta voit helposti tarkistaa, mitä tietoja sääntelyelin 

kerää ja miten niitä käytetään sekä mitä omia tietojasi koskevia valintoja voit tehdä. 

 

Rekisterin perustiedot 

Rekisterin nimi 

Rautatiealan sääntelyelimen sidosryhmäpostituslista 

Rekisterinpitäjä  

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot  

PL 320, 00059 Traficom 
kirjaamo@traficom.fi  

puhelin 029 534 5000 
Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava  

Kirsi Sunila-Putilin  

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan yhteystiedot  

PL 320, 00059 Traficom 
kirjaamo@traficom.fi  
puhelin 029 534 5000 

Tietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 

Postituslistan kautta lähetetään sääntelyelimen toimintaan liittyviä tiedotteita sekä kutsuja 
sääntelyelimen sidosryhmilleen järjestämiin tilaisuuksiin. Rekisteröity on ilmoittautunut  

sidosryhmäpostituslistalle ja ilmoittautumalla antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn 
sähköpostiviestien vastaanottamiseksi. 

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus pyytämällä, että hänet 
poistetaan jakelulistalta. 

 

Tietosisältö 

Rekisterin tiedot  

 
 

 
 

 
 

Rekisteröidyn nimi 
Organisaatio 

Sähköpostiosoite 

Rekisterin tietolähteet 
(mistä tiedot saadaan) 

Rekisterin tiedot on saatu rekisterissä olevilta henkilöiltä. 
 

Henkilötietojen 
säilytysaika 

Tiedot säilytetään kunnes rekisteröity poistaa itsensä jakelulistalta. 

 

Tietojen käsittely 
Henkilötietojen 

vastaanottajat ja 
vastaanottajaryhmät 

(Mihin tietoja 
luovutetaan) 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

Henkilötietojen käsittely 

rekisterinpitäjän lukuun 

Ei ole 

Henkilötietojen 
siirtäminen kolmansiin 
EU:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle. 

Henkilötietojen käsittely 

muuhun tarkoitukseen 
kuin mihin tiedot on 
alun perin kerätty 

Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on alun perin kerätty. 
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Automaattinen 
päätöksenteko ja 
profilointi 

Ei ole. 

 
 

Rekisteröidyn oikeudet 

Oikeus saada pääsy 

omiin tietoihin 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, käsitteleekö sääntelyelin häntä 

koskevia henkilötietoja vai ei, sekä saada pääsy niihin itseään koskeviin 
henkilötietoihin, joita sääntelyelin käsittelee.  

Oikeus tietojen 
oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että sääntelyelin oikaisee rekisteröityä 
koskevat virheelliset henkilötiedot tai täydentää puutteellisia henkilötietoja. 

Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity 
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä 
tietosuoja-asetusta. Oikeus ei rajoita muita hallinnollisia 

muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  


