HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ HSY
TIETOSUOJASELOSTE
PÄIVITETTY 24.7.2018

Sähköisen ajopäiväkirjan tietosuojaseloste
Sisällysluettelo:
1.Rekisterinpitäjä
2.Rekisterin nimi
3.Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
4.Vastuuhenkilö
5.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeutusperuste
6.Rekisterin tietosisältö
7.Säännönmukaiset tietolähteet
8.Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
9.Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
10.Rekisterin suojauksen periaatteet
11.Rekisteröidyn oikeudet ja rekisteröidyn informoiminen
12.Henkilötietojen säilytysajan periaatteet
13.Rekisterihallinto
14.Tietosuojaselosteen muutokset
1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY)
Y-tunnus: 2274241-9
Osoite: Ilmalantori 1, 00240 Helsinki

2. Rekisterin nimi

Sähköisen ajopäiväkirjan rekisteriseloste

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tukipalvelut yksikön päällikkö
Osoite: Ilmalantori 1, 00240 Helsinki
Vaihde 09 15611
Tulosaluejohtaja

4. Vastuuhenkilö
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn
oikeutusperuste

Henkilötietojen käsittelytarkoituksena on sähköisen
ajopäiväkirjan kilometrikorvaukset oman auton käytöstä. Rekisteri toimii työntekijän (omassa käytössä
olevan) ajoneuvon sähköisenä ajopäiväkirjana.
Rekisteriin tallennetaan tiedot työntekijän oman ajoneuvon käytöstä. Tietoja käytetään oman auton työkäyttöön liittyvien kilometrikorvausten maksun perusteena. Rekisterin tietoja käytetään tarvittaessa ajopäivän työajan seurannan tietojen tarkistukseen. Rekisteröity ilmoittaa itse tiedot matkalaskukorvauksen käsittelijöille tehdessään kilometriveloitusta.
Rekisterin paikannustiedoilla kilometriveloituksen tarkastaja ja/tai hyväksyjä voi tarkastaa veloituksen oikeellisuuden ja tarvittaessa käytetyn työajan.
Rekisterin tiedoista voidaan koota raportointeja, joista
yksittäistä rekisteröityä ei ole mahdollista tunnistaa.
Tietoja voidaan käyttää myös HSY:n toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin sekä sisäisen tarkastuksen tarkoituksiin.
Henkilötietojen käsittelyn oikeutusperusteena on rekisteröidyn suostumus.
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6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
• gps-laitteen tunniste;
• henkilön nimi;
• henkilön sähköposti;
• auton rekisteritunnus; ja
• paikannustiedot (sijainti, kulkutiedot ja aika); ja
• ajonopeus.
Rekisterissä ei ole muita ajoneuvon käyttäjän henkilötietoja kuin hänen itsensä rekisteriin kirjaamat.
Rekisterin ylläpitäjien tiedot:
• nimi;
• käyttäjätunnus; ja
• salasana.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin perustiedot viedään ja ylläpidetään manuaalisesti rekisterin käyttöoikeudet omaavien henkilöiden
toimesta.
Ajoneuvojen seurantatiedot tulevat ajoneuvon ajotietokoneesta gsm-liittymän kautta. Tiedot viedään rekisteriin automaattisesti. Paikannustiedot ajopäiväkirjaan tulevat ajoneuvoon asennetusta paikannuslaitteesta.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

HSY voi siirtää henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen
ja alihankkijoilleen. Yhteistyökumppanit ja alihankkijat
voivat käsitellä henkilötietoja vain HSY:n lukuun suoritettavia sähköisen ajopäiväkirjan hoitamiseen tai ylläpitoon liittyviä tehtäviä varten. HSY varmistaa aina, että
yhteistyökumppanit eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.
Erillisestä vaatimuksesta rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille ja poliisille, kuitenkin vain
siltä osin kuin tiedot ovat tarpeen lakiin perustuvan valvonta- tai muun tehtävän suorittamiseksi.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti.
Rekisterin perustiedot viedään rekisteriin ja ylläpidetään rekisterin käyttöoikeudet omaavien henkilöiden
toimesta. Ajoneuvojen seurantatiedot tulevat ajoneuvon ajotietokoneesta gsm-liittymän kautta. Tiedot viedään rekisteriin automaattisesti. Paikannustiedot ajopäiväkirjaan tulevat ajoneuvoon asennetusta paikannuslaitteesta. Paikantamislaitteen käyttöönotto on käsitelty yt-menettelyssä 19.4.2018.
Rekisterin tietoihin on pääsy rekisteröidyillä, rekisteröidyn lähiesimiehellä, matkalaskun tarkastajalla ja hyväksyjällä (yksikön päällikkö). Rekisterissä olevat
tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Käyttäjäoikeuksien muutokset jäävät rekisterin lokitietoihin ja palveluntuottajalla on tieto siitä, kenellä on oikeus käydä katsomassa tietoja. Kirjautumisista jää
tieto lokiin.
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Rekisteri on palveluntuottajan ylläpitämä. Rekisteri sijaistee palveluntuottajan ylläpitämillä palvelimilla Suomessa. Palveluntuottajalla ei ole tiedossa ajoneuvojen
kuljettajatietoja eikä HSY:n henkilökunnan tietoja,
muiden kuin rekisterin tietojen ylläpitäjien osalta.
Palveluntuottaja ei voi yhdistää henkilöitä ajoneuvoihin.
Tietojärjestelmien tietoturvallisuutta testataan säännöllisesti. HSY kouluttaa henkilöstöään jatkuvasti tietosuojasta- ja tietoturvasta.
11. Rekisteröidyn oikeudet ja rekisteröidyn informoiminen

Rekisteröity (ajoneuvon käyttäjä) voi muokata ja korjata tietoja jälkikäteen ja lisätä kerättyyn tietoon tarkennuksia. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen
tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset
perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa
annettu suostumus tai muuttaa sitä. Mikäli suostumus
peruutetaan, rekisteröity ei voi enää laskuttaa ajokilometrejä. Rekisteröidyllä on oikeus rajoitetusti pyytää
käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä.
Rekisteröity voi tarkastaa omat tietonsa rekisteristä ja
korjata virheelliset tiedot. Työsuhteen päätyttyä tai
siinä tapauksessa, että rekisteröity on peruuttanut
suostumuksensa eikä laskuta enää ajokilometrejä rekisteröity voi toimittaa tallennettujen tietojen tarkastusoikeutta koskevan pyynnön HSY:n verkkosivuilta löytyvällä omien tietojen tarkastusoikeuslomakkeella. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti kappaleessa 1
ilmoitetussa HSY:n toimipisteellä, täyttämällä tarkastusoikeutta koskevan lomakkeen. Tarvittaessa HSY
pyytää tarkentamaan pyyntöä kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.
HSY kieltäytyy pyynnön toteuttamisesta ainoastaan
laissa säädetyllä perusteella.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen
käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Tietosuojaseloste on nähtävillä HSY:n kotisivuilla ja
HSY:n toimipaikassa.

12. Henkilötietojen säilytysajan periaatteet

Rekisterin tietoja säilytetään rekisterissä kaksi (2)
vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin oikeus korvaukseen on syntynyt (työaikalain (605/1996)
38§) ja/ tai 6 vuotta sen vuoden lopusta, jolloin tilikausi
on päättynyt (kirjanpitolain (1336/1997) 2 luvun 10 §:n
2 momentti).
Rekisteröidyn on hyvä huomioida, että hänen henkilötietojaan voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai HSY:tä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan
edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

13. Rekisterihallinto

Vastuuhenkilö nimeää rekisteriasioita ylläpitävät henkilöt ja varmistaa rekisterin asianmukaisen hoitamisen.
HSY:n tietosuojavastaava on Miikka Pekkarinen
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(tietosuojavastaava@hsy.fi).
14. Rekisteriselosteen muutokset
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Mikäli HSY muuttaa tätä selostetta, HSY laittaa muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mi-käli muutokset ovat merkittäviä, HSY voi informoi-da näistä
myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla
HSY:n sivuille asiasta ilmoituksen. HSY suosittelee
käymään säännöllisesti HSY:n sivuilla ja huomioimaan
mahdolliset muutokset selosteessa.
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