Tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä Liikennekolmio/Kuljettajakoulu Virtarannankatu 5 00902 Helsinki Ytunnus: 2110707-7 p. 040 1506244
2. Yhteyshenkilö Marko Lehtomäki toimisto@liikennekolmio.fi p.040 1506244
3. Rekisterin nimi Liikennekolmio/Kuljettajakoulu asiakasrekisteri
4. Rekisterin tietosisältö Asiakkaiden osalta käsittelemme pääsääntöisesti seuraavia
henkilötietojen ryhmiä:
Henkilötiedot, kuten nimi ja henkilötunnus Yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Yritysasiakkaiden osalta yrityksen tiedot, kuten y-tunnus ja yhteystiedot Opetus- ja tutkintotiedot.
Laskutustiedot Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot Yhteydenotot ja palautteet Muut rekisteröidyn
suostumuksella kerätyt tiedot Potentiaalisista asiakkaista käsittelemme pääsää ntöisesti
seuraavia henkilötietojen ryhmiä:
Yhteystiedot, kuten nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite Yritysasiakkaiden osalta yrityksen
tiedot, kuten y-tunnus ja yhteystiedot Lisäksi keräämme palveluiden käytöstä tietoja
automaattisesti palvelinlokien ja evästeiden avulla.
1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta Käsittelemme henkilötietoja
täyttääksemme rekisteröidyn ja Liikennekolmion välisen sopimuksen, markkinoidaksemme
tuotteitamme ja palveluitamme olemassa oleville ja potentiaalisille asiakkaille,
kehittääksemme liiketoimintaamme sekä täyttääksemme lakisääteisiä velvollisuuksia alla
tarkemmin kuvatuin tavoin:
Palveluiden toteuttaminen: Käytämme henkilötietoja palveluiden tuottamiseen, laskutukseen ja
perintään sekä rekisteröidyn kanssa tapahtuvaan viestintään. Osana palvelun tuottamista
teemme rekisteröidylle kyselyitä sekä analysoimme palveluiden (esim. opetuksessa käytetyn
ajosimulaattorin tai muiden ohjelmistojen) käyttöä tuottaaksemme rekisteröidylle räätälöityä
opetusta. Tietoja käsitellään palveluita koskevan sopimuksen täyttämiseksi. Markkinointi:
Käytämme nimi- ja yhteystietoja tuotteidemme ja palveluidemme markkinointiin. Asiakkaidemme
osalta saatamme räätälöidä markkinointia palveluiden käytöstä kerättyjen tietojen avulla.
Saatamme myös luovuttaa tietoja markkinointitarkoituksiin valikoiduille
yhteistyökumppaneillemme. Tällöin käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai
oikeutettuun etuun. Rekisteröity voi vastustaa markkinointia tai peruuttaa siihen antamansa
suostumuksen milloin tahansa. Tuotekehitys ja raportointi: Käytämme tietoja kehittääksemme
palveluistamme entistä parempia. Esimerkiksi asiakaspalautteet auttavat meitä ymmärtämään,
miten voimme kehittää palveluitamme. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etu umme.
Väärinkäytösten estäminen ja tutkiminen: Joudumme ajoittain käyttämään tietoja väärinkäytösten
estämiseen ja tutkimiseen. Esimerkiksi automaattisesti kerättyjen lokitietojen avulla voimme
valvoa ja selvittää tietojärjestelmän käyttäjän toimia ja tietojen käytön luvallisuutta oikeutetun
etumme mukaisesti. Lakisääteiset velvoitteet: Tositteita ja liiketapahtumia koskevaa
kirjeenvaihtoa säilytämme kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy
noudattaaksemme kirjanpitolakia. Lisäksi säilytämme opetus-, koulutus- ja tutkintotietoja
koskevat asiakirjat niin kauan kuin kyseistä tietoa voidaan käyttää esimerkiksi
ammattipätevyyskortin tai ajokortin saamiseksi. Esimerkiksi edellä mainitussa tilanteissa
henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.
1. Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot kerätään lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään
palveluiden tilaamisen ja käytön yhteydessä.
2. Tietojen säilytysaika Säilytämme tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen
tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
Esimerkiksi opetus- ja tutkintotietoja säilytetään lainsäädännön edellyttämin tavoin.
Edellä mainitun ajan jälkeen karsimme tietoja ja käsittelemme nimi- ja yhteystietoja sekä
yksittäisiä käyttäjän profiilia kuvaavia tietoja markkinointitarkoituksiin niin kauan kuin rekisteröity

ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli rekisteröity kieltäytyy
markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja
yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen. Rekisteröity voi halutessaan
pyytää myös tietojen poistamista kokonaisuudessaan.

