Tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä Tampereen Raitiotie Oy
Y-tunnus: 2802791-8
Yhteystiedot:
Tampereen Raitiotie Oy, Kauhakorvenkatu 2, 33720 Tampere
Puhelin 044 774 4677 (vaihde), etunimi.sukunimi@tampereenraitiotie.fi
2. Rekisterin nimi
Raitiotien suunnittelun sidosryhmärekisteri, seudullinen raitiotie
3. Rekisterin yhteyshenkilö
Viestintäsuunnittelija Henna Puisto
4. Miksi keräämme tietoja ja mihin niitä käytämme?
Rekisterin tietoja käytetään Tampereen raitiotien seudullisen jatkosuunnittelun ja
mahdollisen rakentamisen viestintään eri sidosryhmille ja omalle henkilöstölle sekä
tapahtumiin kutsumiseen ja niihin osallistuvien informointiin.
5. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet
Rekisteriin tallentuvat ne tiedot, jotka henkilö täyttää uutiskirjeiden
tilauslomakkeeseen Tampereen Ratikan verkkosivuilla tai jotka on kerätty
manuaalisesti rekisteröidyltä itseltään tätä tarkoitusta varten esimerkiksi Tampereen
Ratikan järjestämässä tapahtumassa. Tietojen keräämiseen saatetaan käyttää myös
julkisia tai yksityisiä rekistereitä.
6. Kuka tietoja käsittelee?
Rekisteritietoihin pääsee rekisterinpitäjä, eli Tampereen Raitiotie Oy:n henkilöstö ja
palveluntuottajan asiaankuuluvat henkilöt.
Takaamme palveluntuottajien kanssa tehdyin sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja
käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin
asianmukaisesti.
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
7. Henkilötietojen säilytysajat
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä enintään raitiotieprojektin päättymiseen saakka.
8. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus
Henkilötietojen käytössä on kyseessä yleinen etu ja käyttö perustuu vastaanottajan
suostumukseen. Rekisteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri.
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9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan
arkistonmuodostussuunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin
sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen
oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja
salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan.
10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa omat tietonsa Tampereen Raitiotie Oy:n ylläpitämistä
henkilötiedoista. Pyyntö pitää toimittaa kirjallisesti Tampereen Raitiotie Oy:lle
(Kauhakorvenkatu 2, 33720 Tampere). Tiedot luovutetaan henkilölle, kun henkilö on
todistanut henkilöllisyytensä viranomaisten tunnustamalla henkilöllisyystodistuksella.
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Pyyntö pitää toimittaa kirjallisesti Tampereen Raitiotie Oy:lle (Kauhakorvenkatu 2,
33720 Tampere)
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Tampereen Raitiotie Oy ei käytä henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä, eikä
markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
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