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Ajoneuvojen ja kaluston paikannus ja digitaalisten ajopiirturitietojen käsittely
Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten käsittelemme henkilötietoja. Tällä selosteella informoimme rekisteröityä (jatkossa Sinua) siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi ja mitä oikeuksia Sinulla on ja miten voit käyttää
oikeuksiasi. Selosteen sisällöstä, rekisteröidyn oikeuksista jne. on säädetty EUn Tietosuoja-asetuksessa 2016/679.
Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan toimintaa, joita kohdistetaan luonnollisen henkilön esim. Sinun henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin. Henkilötietojen käsittely voi tapahtua tietojärjestelmissä tai
manuaalisesti esim. paperilla tai keskustellen. Henkilötietojen käsittely sisältää mm. tietojen keräämisen, tallentamisen, järjestämisen, säilyttämisen, muokkaamisen, siirtämisen, tietojen yhdistämisen, luovuttamisen, julkaisemisen sekä myös tietojen poistamisen ja hävittämisen.

1. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava
Rekisterinpitäjän nimi ja osoite:
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU) -konserni
Korvanranta 50
96300 Rovaniemi
Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava
Tietosuojaan ja tähän käsittelytoimintaan olevissa kysymyksissä ole ensisijaisesti yhteydessä kohdassa 2 esitettyyn rekisterin yhteyshenkilöön.
Tarvittaessa voit olla yhteydessä myös REDUn tietosuojavastaavaan. Hänen nimen ja
yhteystiedot löydät redu.fi/tietosuojavastaava -sivulta.

2. Käsittelytoiminnosta vastaavat tulosalue, yksikkö tai yhtiö
Lapin koulutuskeskus REDU
Auto- ja logistiikka-alat
Vastuullinen johtaja
Rehtori
Arkko Taisto
Sähköposti taisto.arkko@redu.fi
Puh.
040 547 5045
Käsittelytoiminnon tai rekisterin yhteyshenkilö
Lehtori
Herranen Kimmo
Sähköposti kimmo.herranen@redu.fi
Puh.
040 834 8249
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3. Käsittelytoiminnon tiedot
Käsittelytoiminnon nimi
Ajoneuvojen ja kaluston paikannus ja digitaalisten ajopiirturitietojen käsittely
Käsittelyssä käytettävän rekisterin tai tietovarannon nimi
ABAX Ajoneuvojen ja kaluston paikannus
Käsittelyn tarkoitus
Seurataan ja valvotaan REDUn koulutustoimintaan hankittuja ajoneuvojen ja kaluston käyttöä ja sijaintia ml. käyttäjä-/kuljettajatietoa sekä hoidetaan lakisääteinen
digitaalisten ajopiirturitietojen säilytys.
Käsittelyn oikeusperuste
Ajoneuvojen kuljettajat / käyttäjätiedot: Opiskelijoiden osalta perustuu opiskeluoikeuteen, lakisääteinen peruste (L531/2018) ja henkilökunnan osalta perustuu palvelussuhteeseen (sopimus). Piirturitietojen kerääminen ja säilyttäminen perustuu Lakiin liikenteen palveluista 320/2017, 2, 3 ja 4 § sekä sen perusteella annetut Valtioneuvoston asetuksiin.
Henkilötietojen säilytysaika
Seuranta- ja piirturitietoja säilytetään 12 kk.

4. Rekisteröidyt
Käsittelytoiminnossa käsitellään seuraavien henkilöryhmien tietoja:
REDUn opiskelija tai henkilökuntaan kuuluva, joka kuljettaa REDUn koulutuskäyttöön
hankittuja ajoneuvoja ja kalustoa.
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5. Käsiteltävät henkilötiedot, niiden lähteet ja siirto
Alla olevassa taulukossa on esitetty käsiteltävät henkilötiedot tai henkilötietoryhmät, mistä se on saatu eli henkilötiedon lähde sekä mihin se mahdollisesti siirretään eli henkilötiedon siirron kohde. Taulukko kuvaa yleisellä tasolla käsittelytoiminnon henkilötietojen tietovirran.
Henkilötieto tai
henkilötietoryhmä
Ajoneuvon tai kaluston
rekisteritunnus
Ajoneuvon tai kaluston sijaintitieto (liikkuessa paikannustieto
tallennetaan 1 s välein)
Ajoneuvon moottorin
kierrosluku
Ajoneuvon tai kaluston nopeus
Ajoneuvon mittarilukema
Ajoneuvon kuljettajatieto /
kaluston käyttäjätieto
(henkilö)

Piirturitiedot

Henkilötiedon lähde

Henkilötiedon siirron kohde

Pääkäyttäjä syöttänyt

Ei siirretä

GPS (paikannuslaite)

Ei siirretä

Ajoneuvon moottori

Ei siirretä

Järjestelmä laskee paikannustietojen perusteella (GPS)
Ajoneuvon mittarista
Kuljettajakortin ID-kortti
(jos käytössä digipiirturi)
tai
Kuljettajan ibutton-lätkän tieto
(työkoneet tai jos ei käytössä digipiirturia)

Ei siirretä

Ajoneuvon digitaalisesta piirturista

Ei siirretä

Ei siirretä
Ei siirretä

6. Henkilötietojen luovutus ja julkaiseminen
Henkilötietojen luovutus
Ajoneuvo- ja kuljettajakohtaisia seurantatietoja (piirturitietoja) voidaan luovuttaa
Työsuojelupiirille, Poliisille tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle erikseen laissa
säädetyissä tapauksissa, esim. kuljettajan lepoaikojen ja nopeuksien valvonnassa
sekä mahdollisten liikennevahinkojen ja rikosten selvittämiseksi. Luovutus perustuu
aina viranomaisten esittämään yksilöityyn pyyntöön.
Henkilötietojen siirto EU:n alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU-alueen ulkopuolelle
Henkilötietojen julkaisu
Tietoja ei julkaista.

7. Tietojärjestelmät, tietoturva ja manuaalinen henkilötietojen käsittely
Tietojärjestelmät ja/tai tietovarannot, joita käytetään käsittelytoiminnossa:
APAX- Ajoneuvojen ja kaluston paikannuspalvelu
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Tietojärjestelmissä ja/tai tietovarannoissa henkilötietojen käsittelyssä varmistetaan tietoturva seuraavasti:
Palvelu käyttää suojattua verkkoyhteyttä. Paikannustietoihin pääsyä on rajoitettu
käyttöoikeusrajoituksin Paikannustietoihin pääsy edellyttää tunnistautumista (henkilökohtainen tunnus ja salasana).
Manuaalinen henkilötietojen käsittely tai asiakirjat, joita käytetään henkilötietojen käsittelyssä:
Järjestelmästä voidaan ladata erilaisia raportteja.
Manuaalisessa käsittelyssä tietoturva varmistetaan seuraavasti:
Manuaalisia raportteja säilytetään ja siirretään REDUn tietoturvaohjeiden mukaisesti.

8. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden käyttäminen
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröitynä Sinulla on alla luetellut oikeudet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
> Tiedot henkilötietojesi käsittelytoimista löydät tässä tietosuojaselosteesta.
Saada pääsy tietoihin
Oikaista tietoja
Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
Rajoittaa tietojen käsittelyä
Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Vastustaa tietojen käsittelyä
Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Lisätietoa näistä oikeuksista ja miten voit käyttää näitä oikeuksia löydät:
redu.fi/tietosuoja/rekisteroidyn-oikeudet -sivulta.

9. Jakelu
Kaikki Rovaniemen koulutuskuntayhtymän alkuperäiset tietosuojaselosteet tallennetaan ROKKI-intraan tietosuojaselosteet -tiedostokirjastoon. Tämän lisäksi selosteiden
kopiot ovat saatavilla:
REDUn verkkosivut www.redu.fi/tietosuojaselosteet -sivulla.

