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HSL:N VIERAILIJAREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE 

Päivitetty 15.4.2020 

1 REKISTERINPITÄJÄ 

Rekisterin rekisterinpitäjä on Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä (jäljempänä HSL), y-tunnus 

2274586-3. 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on:  

Johanna Masalin, toimistopalvelut 

Osoite: Opastinsilta 6 A, Helsinki, PL 100, 00077 HSL  

Puhelin (vaihde): (09) 4766 4444 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@hsl.fi 

 

HSL:n tietosuojavastaava on: 

Antti-Pekka Röntynen 

Osoite: PL 100, 00077 HSL 

Puhelinnumero vaihde: (09) 4766 4444 

Sähköposti: tietosuojavastaava@hsl.fi 

2 REKISTERIN NIMI 

Rekisterin nimi on HSL:n vierailijarekisteri. 

3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Vierailijarekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on dokumentoida ja pitää yllä tietoja yrityk-

sen vierailijoista sekä heidän saapumiskirjauksista. Vierailijat ilmoittautuvat saapuessaan vierailijahal-

lintajärjestelmään ja täyttävät pyydetyt tiedot. Järjestelmä välittää saapumisilmoituksen isännälle vie-

raan saapumisesta.  

4 KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET 

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljem-

pänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:  

(a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useam-

paa erityistä tarkoitusta varten (GDPR art. 6 1. a);  

(b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity 

on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi 

rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR art. 6 1. b). 
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5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ (KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETORYHMÄT) 

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot kaikista HSL:n toimipisteessä vierailun vuoksi rekiste-

röidyistä henkilöistä:  

(a) Etu- ja sukunimi (pakollinen) 

 

(b) Vierailun ajankohta (pakollinen) 

 

(c) Tieto vierailun isännästä (pakollinen) 

 

(d) Puhelinnumero (valinnainen) 

 

(e) Yritys (valinnainen) 

 

(f) Sähköposti (valinnainen) 

 

(g) Vierailijan antamat lisätiedot (valinnainen) 

 

Henkilötietojen luovuttaminen on henkilön suostumukseen perustuva ja henkilön on annettava pakolli-

set tiedot rekisteröitymisen yhteydessä, jotta rekisteröity voidaan päästää liikkumaan HSL:n toimipis-

teessä. Rekisteröitymättömiä henkilöitä ei päästetä liikkumaan HSL:n toimipisteessä. 

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Henkilötietoja kerätään vieraiden itsekirjaamien tietojen sekä henkilökunnan ennakkoilmoitusten pe-

rusteella. 

7 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA 

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista 

suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.  

Henkilötiedot tallennetaan automatisoituun Respa -vierailijanhallintajärjestelmään. Rekisteröityjen tie-

dot tallennetaan kolmeksi kuukaudeksi tietojen viimeisimmästä päivityksestä. Tämän jälkeen tiedot 

poistuvat.  

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntö-

jensä mukaisesti.  

8 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT (VASTAANOTTAJARYHMÄT) SEKÄ TIETOJEN 

SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puo-

lesta ja lukuun toimivia alihankkijoita. HSL voi käyttää tietojen käsittelytehtävien teknisessä tai operatii-

visessa toteuttamisessa HSL:n lukuun toimivia sopimuskumppaneita, joille saatetaan yhteistyön puit-

teissa siirtää henkilötietoja tietosuojasopimuksen puitteissa. 
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Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.  

9 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE 

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

10 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka sijaitsevat suojatulla 

palvelimella. Tietokannat ovat salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Rekisterin käyttämiseksi 

vaadittavat salasanat myönnetään vain rekisterin käyttöön oikeutetuille henkilöille.  

11 REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Rekisteröidyllä on henkilötietojaan koskien oikeuksia, jotka määrittyvät tietojen käsittelyn oikeusperus-

teen mukaan. Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta löydät täältä: 

https://www.hsl.fi/asiakaspalvelu/hsln-tietosuoja/rekisteroidyn-oikeudet.  

Rekisteröidyn oikeudet perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679). 

12 MUUTOKSET 

HSL voi tehdä tähän tietosuojaselosteeseen muutoksia ilmoittamalla muutoksista verkkosivuillaan. 
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