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Rekisteriseloste
1. Rekisterin nimi
2. Rekisterinpitäjä

Raide-Jokerin työntekijöiden ja henkilöstöviestinnän rekisteri
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta.
Rekisterinpitäjän tehtävät on delegoitu hallintojohtajalle.
(Johtokunnan päätös 3.5.2018/9)
HKL
Toinen linja 7 A
PL 53250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Espoon kaupunki
PL 1
02070 Espoon kaupunki
Sitowise Oy
Tuulikuja 2
02100 Espoo
Ramboll Finland Oy
PL 22
02601 Espoo
VR Track Oy
PL 488
00101 Helsinki
YIT Rakennus Oy
PL 36
00620 Helsinki

3. Rekisterin
vastuuhenkilö

4. Rekisterin
yhteyshenkilö

HKL: Hallintojohtaja
Espoon kaupunki: projektipäällikkö
Sitowise Oy: projektipäällikkö
Ramboll Finland Oy: projektipäällikkö
VR Track: projektipäällikkö
YIT Rakennus Oy: projektipäällikkö
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Yhteystiedot:
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos
PL 38200
00099 Helsingin kaupunki

5. Henkilötietojen käsittelyn Raide-Jokerin työntekijöiden ja henkilöstöviestinnän rekisteriä käytetään
tarkoitukset ja käsittelyn
Raide-Jokeri-projektin parissa työskentelevien yhteystietojen löytämiseen
oikeusperuste
ja tallentamiseen, koulutusten ja muiden tilaisuuksien suunnittelemiseen
ja järjestämiseen, järjestelmien käyttäjien hallintaan sekä
henkilöstöviestintään.
Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys rekisterinpitäjään
joko työntekijänä, entisenä työntekijänä tai rekisterinpitäjän tilaaman työn
suorittajana. Työntekijällä tarkoitetaan myös viranhaltijaa.
Käsittelyn oikeusperuste:
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan a-kohta, käsittely perustuu
rekisteröidyn antamaan suostumukseen yhtä tai useampaa erityistä
tarkoitusta varten.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan b-kohta, käsittely on tarpeen
sellaisen sopimuksen tekemiseksi tai täytäntöön panemiseksi, jossa
rekisteröity on osapuolena.
Keskeinen lainsäädäntö:
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
Tietosuojalaki (1050/2018)
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
Kuntalaki (410/2015)
Hallintolaki (434/2003)
6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan rekisteröidyistä seuraavat tiedot joko kokonaan tai
osittain:
- Nimi
- Osoite
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Organisaatio
- Luokka
- Lohko
- Tekniikkalaji
- Käyttäjätunnus
- Avaimen numero
- Hankkeen toiminnallisuuksiin liittyvät lisätiedot
- Koulutusta, pätevyyksiä ja osaamista koskevat tiedot
- Käyttöoikeus-, lupa- ja koulutustiedot projektin osalta
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Käyttäjien antamien tietojen oikeellisuutta ei todenneta.
7. Henkilötietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8. Tietojen säilytysajat

9. Henkilötietojen
tietolähteet

Tietoja ei luovuteta rekisteristä edelleen.
Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä Raide-Jokeri-projektin päättymiseen
saakka.

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka rekisteröity ilmoittaa Raide-Jokeriprojektille tai jotka on saatu manuaalisesti Raide-Jokeri-projektin parissa
työskenteleviltä esimerkiksi rekisterinpitäjän tilaaman työn suorittamiseksi
tai sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai valmistelemiseksi. Tietojen
keräämiseen saatetaan käyttää myös julkisia tai yksityisiä rekistereitä tai
muita tietolähteitä.

