
 
 

 

Rekisteriseloste  

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 

1.2.2022 

Metro- ja raitioliikenteen ajoluparekisteri 

1. Rekisterinpitäjä 

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, y-tunnus 3251002-1 

2. Rekisterin vastuuhenkilö 

Tehtävänimike 

Hallintopäällikkö 

3. Rekisterin yhteyshenkilö 

Tehtävänimike 

Liikennepäällikkö 

Yhteystiedot 

PL 25250, 00099 Helsingin kaupunki 



 
 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste 

Käsittelyn tarkoitukset 

Järjestelmään kerätään ne tiedot, joita kaupunkiraideliikennelain (1412/2015) mukainen 

toiminnanharjoittaja tarvitsee ajolupien antamista ja uudistamista varten. 

Käsittelyn oikeusperuste 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1c-kohta ja 1 e-kohta: käsittely on tarpeen 

lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi ja käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan 

tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. 

Keskeinen lainsäädäntö 

 EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)  

 Tietosuojalaki (1050/2018)  

 Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 

(759/2004) 

 Laki kaupunkiraideliikenteestä (1412/2015) 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisterin tietosisältö on seuraava: 

 luvan haltijan nimi 

 henkilötunnus 

 ajoluvan haltijan toimi 



 
 

 

 ajoluvan haltijan esimies ja esimiehen sähköpostiosoite 

 ajolupaan liittyvä osaaminen 

 ajoluvan numero 

 ajoluvan tyyppi 

 ajoluvan myöntämispäivämäärä, uusimispäivämäärä ja voimassaolopäivämäärä 

 ajoluvan myöntäjä 

 ajoluvan peruutuspäivämäärä ja syy 

 lääkärilausunnon antaja 

 lääkärilausunnon päivämäärä 

 ajoluvan erityisehdot 

 Trafin ajokorttiotteen päivämäärä 

Rekisterissä käsitellään erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia tietoja. Käsittely on luvallista 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 mom. b-kohdan perusteella, jonka mukaan 

tietojen käsittely on luvallista, kun käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn 

velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudattamiseksi työoikeuden, sosiaaliturvan ja 

sosiaalisen suojelun alalla, siltä osin kuin se sallitaan unionin oikeudessa tai jäsenvaltion 

lainsäädännössä tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisessa työehtosopimuksessa, jossa 

säädetään rekisteröidyn perusoikeuksia ja etuja koskevista asianmukaisista suojatoimista. 



 
 

 

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset 

Rekisteristä ilmoitetaan Excel-taulukon muodossa muutostiedot poliisiin ajoneuvo- ja 

ajokorttitoimistolle pyydettäessä. 

Rekisteristä luovutetaan vaadittaessa tietoja kaupunkiraideliikenteen valvonnasta 

vastaavalle viranomaiselle kaupunkiraideliikennelain 13 §:n mukaisen valvonnan 

suorittamiseksi. 

Rekisteristä ei siirretä tietoja edelleen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

7. Tietojen säilytysajat 

Tietoja säilytetään rekisterissä kolmen (3) vuoden ajan. 

8. Henkilötietojen tietolähteet 

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä lupia myönnettäessä ja uusittaessa. Terveystiedot saadaan 

ajolupatarkastuskäynneistä. Osaamistiedot saadaan lähiesimieheltä ja henkilöauton 

ajokorttitiedot rekisteröidyltä itseltään. 


