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Tietosuojailmoitus (Palveluliikenne Hoppa)  
 

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679), mukainen 

tietosuojailmoitus, laadittu 1.11.2022 Tietosuojailmoitus kuvaa, miten Hollolan kunta 

hallinnoi henkilötietoja tietosuojasäännösten mukaisesti. 

Rekisterinpitäjä  

Hollolan kunta/elinvoiman palvelualue/liikennepalvelut sekä hyvinvoinnin 

palvelualue/asiointipiste Piipahlus,  

Y-tunnus 0146248-5, osoite: PL 66, 15871 Hollola 

Yhteystiedot 

Henkilörekisterin vastuuhenkilö esim. tietojärjestelmän pääkäyttäjä, nimike ja nimi sekä 

yhteystiedot  

Tietosuojavastaava Kaija Manninen, puh. 044 780 1407, etunimi.sukunimi(a)hollola.fi  

Kuljetussuunnittelija Nicholas Nyman, puh. 044 780 1415, etunimi.sukunimi(a)hollola.fi 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

Tietoja kerätään vakio- sekä satunnaisasiakasrekisterin hallinnoimiseksi palveluliikenne 

Hopan käyttäjistä 

.  
1. Käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden 

etujen suojaamiseksi. 
2. Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi  

 
Käsiteltävät henkilötietoryhmät  

Henkilötietoryhmiä ovat: etunimi, sukunimi, puhelinnumero, hakuosoite ja jättöosoite.  

Säännönmukaiset tietolähteet  

Tiedot tulevat rekisteröidyiltä vakio- sekä satunnaisasiakkailta ja/tai kuljettajilta. Asiakas 

ilmoittaa yhteystietonsa tilausta tehdessään. 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tieto luovutetaan salatussa, sähköisessä järjestelmässä kuljetusyrityksen/kuljettajan 

käyttöön. 

Järjestelmätoimittajalla on pääsy sähköiseen, suojattuun. kuljetusjärjestelmään. 

Kolmansille osapuolille tietoa ei luovuteta. 

Sopimus henkilötietojen luovutuksesta on tehty suullisesti tiedot kysymällä 

Kirjallista sopimusta henkilötietojen luovutuksesta ei ole tehty, mutta kuljetuksen 

tilaajana asiakas sallii kuljetustapahtuman onnistumiseksi keskeisten kuljetustietojen 

luovuttamisen kuljettajan käyttöön suojatussa järjestelmässä.  
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Tietojen siirto EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA alueen ulkopuolelle. 

Henkilötietojen säilyttämisaika 

Tarvittavat asiakashenkilötiedot säilytetään vakioasiakkaista toistaiseksi, jos 

kuljetustarve jatkuu. Muussa tapauksessa se poistetaan heti tiedon saatuamme, jos 

säännöllinen kuljetustarve poistuu. Satunnaisista käyttäjistä henkilötiedot rekisteristä 

poistetaan, kun saamme tiedon kuljetustarpeen loppumisesta) 

Järjestelmässä on päivämääräkohta, johon merkitään päivä tulevaisuuteen, jolloin 

asiakkaan tiedot joko poistuvat tai päivämäärää jatketaan.  

Tietoja ei arkistoida sen jälkeen, kun niiden käsittelytarve on päättynyt. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Hollolan kunta rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia 

henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen 

vahingoittumiselta tai häviämiseltä. 

A. Manuaalinen aineisto 

Manuaalista aineistoa ei ole käytössä. 

B. Automaattisesti käsiteltävät tiedot 

Tällä hetkellä pääsy henkilötietoihin ja tarvittaviin kuljetustietoihin on kuljetustilauksia 

vastaanottavalla ja välittävällä asiointipiste Piipahluksen palveluneuvojilla sekä 

tietojärjestelmätoimittajan nimeämillä vastuuhenkilöillä.  

Tietosuojasopimus järjestelmätoimittajan kanssa on huomioitu kilpailutuksessa ja sen 

pohjalta tehdyssä sopimuksessa.  

Tiedot automaattisen päätöksenteon tai profiloinnin olemassaolosta 

Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai automaattisen 

profiloinnin tekemiseen. 

Rekisteröityjen oikeudet 

Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia: 

• oikeus saada pääsy omiin tietoihin 

• oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua (muista pitää omat yhteystietosi ajan 

tasalla) 

• tietyissä tilanteissa oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”) 

• tietyissä tilanteissa oikeus rajoittamiseen 

• tietyissä tilanteissa vastustaa käsittelyä 

• tietyissä tilanteissa oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen, jos 

käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja suoritetaan automaattisesti 
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Huomioithan, että edellä mainittujen oikeuksiesi soveltuvuus ja laajuus täsmentyvät 

tapauskohtaisesti EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti riippuen mm. kulloinkin 

kyseessä olevasta käsittelyperusteesta, ja että kaikissa tapauksissa sinulla ei ole edellä 

mainittuja oikeuksia. 

Miten voit käyttää oikeuksiasi? 

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä Hollolan kunnan 

tietosuojavastaavaan tai henkilörekisterin vastuuhenkilöön. Yhteystiedot ovat lomakkeen 

alussa. 

Mikäli haluat käyttää em. oikeuksiasi, lähetä tästä pyyntö Hollolan kunnan kirjaamoon: 

kirjaamo(a)hollola.fi, josta saat tarvittavat lisäohjeet. 
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