Liikenneturvan turvallisestiliikenteessä.fi ja työmatkalla.fi -verkkokurssien
käyttäjärekisterin tietosuojaseloste
Viimeisin muutos 10.5.2022

Kuka tietojasi käsittelee?
Rekisterinpitäjänä toimii Liikenneturva (PL 29, 00421 Helsinki).
Yhteyshenkilönä verkkokurssien käyttäjärekisterissä toimii Ida Maasalo, ida.maasalo@liikenneturva.fi, p.
020 7282 359.
Kurssien kirjautumissivulla on linkit Liikenneturvan käyttöehtoihin sekä saavutettavuus- ja
tietosuojaselosteeseen. Kirjautumissivun alareunassa on linkit myös kurssialustan ylläpitäjän eli
Vuolearningin käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöön. Vuolearningin tietosuojakäytäntö ei pääsääntöisesti
koske Liikenneturvan verkkokursseille osallistuvien henkilötietojen käsittelyä. Vuolearning voi käsitellä
kurssilaisten tietoja Liikenneturvan pyynnöstä epäselvyyksien selvittämiseksi, esim. jos kurssin
suoritustiedot eivät ole rekisteröityneet asianmukaisesti. Muuten kurssilaisten henkilötietojen käsittely
tapahtuu Liikenneturvan tietosuojaselosteen mukaisesti.

Miksi ja millä perusteella käsittelemme henkilötietoja?
Liikenneturvan verkkokurssit sijaitsevat osoitteissa turvallisestiliikenteessä.fi- ja työmatkalla.fi.
Henkilötietojen avulla hallitaan kurssien käyttöä ja seurataan kurssisuorituksista kertyviä tietoja.
Liikenneturva voi käyttää verkkokursseille kertynyttä anonymisoitua tietoa viestinnässään, tutkimuksessaan
sekä toimintansa suunnittelussa ja kehittämisessä. Kouluttajat voivat olla yhteydessä kurssilaisiin
sähköpostitse tai kursseilla.
Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, joka annetaan ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä.
Kurssit voivat olla myös avoimia, jolloin niille ei rekisteröidytä, eikä nimeä tai sähköpostiosoitetta kerätä.

Mitä tietoja sinusta keräämme?
Kursseilla käsitellään seuraavia kursseille osallistuvien tietoja: nimi, sähköpostiosoite, kirjautumistunnus,
käyttöhistoria, koulutusten chat-keskustelut ja kurssien suorittamiseen liittyvät tiedot.
Kurssille osallistuvasta voidaan kerätä seuraavia teknisiä tietoja: verkkoselaimen nimi, käytetyn tietokoneen
tai laitteen tyyppi, verkkosivuilla käytetty aika, vierailun päiväys ja kellonaika, IP-osoite, käyttöjärjestelmä,
Internet-palveluntarjoaja sekä muita vastaavia teknisiä tietoja. Tämä koskee myös rekisteröitymättömiä
käyttäjiä.
Rekisterissä ei käsitellä lasten tietoja eikä erityisiä henkilötietoryhmiä.
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Miten säilytämme tietojasi?
Käyttäjätunnus lukkiutuu automaattisesti 6 kuukautta siitä, kun tunnuksella on viimeksi kirjauduttu
kursseille. Tarvittaessa tiedot voidaan palauttaa vielä 30 päivää lukkiutumisen jälkeen, mutta sen jälkeen
kaikki käyttäjätiedot poistuvat kursseilta.
Kun kursseilta ladataan tietoja niiden ulkopuolelle, kaikki henkilötiedot poistetaan.

Mitkä ovat henkilötietojen tietolähteet ja kuinka tietoja päivitetään?
Henkilötiedot saadaan kurssien käyttäjiltä, kun he rekisteröityvät ja osallistuvat kursseille. Käyttäjät voivat
itse päivittää tietojaan kursseilla.
Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä tietojen siirto EU:n/ETA:n
ulkopuolelle
Kurssien käyttäjien tiedot luovutetaan ulkopuoliselle kurssisalustan ylläpitäjälle, joka toimii henkilötietojen
käsittelijänä.
Kursseilla käsitellään vain niiden käytön kannalta välttämättömiä evästeitä.
Tietoja ei siirretä EU:n/ETA:n ulkopuolelle.
Kurssit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita, tehtäviä jne.). Toisilta
sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että käyttäjä itse kävisi kolmannen
osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, esim. käyttää evästeitä, upottaa
kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa,
mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta, jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.
Kursseilla voi olla seuraavia upotettuja palveluita:
-

H5P-sisällöt (h5p.org)
Calconic-laskurit (calconic.com)
Mentimeter-äänestykset ja sanapilvet (mentimeter.com)
Youtube-videot (youtube.com)
Vimeo-videot (vimeo.com)
M365-sovellukset (esim. Forms, Power-Bi, Teams)
Surveypal-kyselyt (surveypal.com)
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Miten suojaamme tietosi?
Liikenneturva ja kurssialustan ylläpitäjä suojaavat henkilötiedot käyttämällä asianmukaisia teknisiä ja
organisatorisia suojakeinoja. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja
turvallisten laitetilojen käyttö. Suojakeinoja ovat lisäksi käyttöoikeuksien myöntäminen, käyttötapahtumien
rekisteröinti sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön osaamisen varmistaminen.
Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä lukitussa tilassa.
Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen hävittämisestä annettuja
ohjeita.

Sinun oikeutesi ja kuinka niitä käytät
Rekisteröityneenä käyttäjänä voit milloin tahansa tarkistaa ja korjata omat tietosi järjestelmästä
käyttäjäsivullasi. Voit myös milloin tahansa pyytää käyttäjätunnuksesi ja kaikkien tietojesi poistamista
järjestelmästä.
Sinulla on oikeus siirtää Liikenneturvalle itse toimittamasi tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Tietosuojaan liittyvissä tarkastus-, korjaus- tai kieltoasioissa voit ottaa kirjallisesti yhteyttä osoitteella:
Liikenneturva
Kirjaamo
PL 29
00421 Helsinki
kirjaamo@liikenneturva.fi
Huomioithan, että voimme varmistaa henkilöllisyytesi ennen pyyntösi täyttämistä. Pyyntöön pyritään
vastaamaan pääsääntöisesti siinä ajassa, mikä on säädetty EU:n tietosuoja-asetuksessa – eli noin
kuukauden kuluessa. Voit käyttää tarkastusoikeuttasi kerran vuodessa maksutta. Jos tarkastuspyyntösi
olisivat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, tai jos esittäisit niitä toistuvasti tai jos pyytäisit useampia
jäljennöksiä, perimme pyynnön toteuttamisesta hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun 50 euroa
kerralta tai kieltäydymme pyynnön toteuttamisesta.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Suomen valvontaviranomaiselle tehdyt
valitukset osoitetaan osoitteella:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja@om.fi
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