Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
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Laadittu:5.9.2016

Henkilörekisteriseloste
1.Rekisterin pitäjä:
Nimi:

Viestintävirasto
Y-tunnus:

0709019-2
Osoite:

Itämerenkatu 3 A, 00180 Helsinki
Puhelin:

0295 390 100
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö:
Nimi:

Päällikkö Juhani Juselius
Puhelin:

Virka-aikana puhelinnumero 0295 390 200 ja sähköpostiosoite domain(at)ficora.fi
3. Rekisterin nimi:

Verkkotunnusrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):

Viestintävirasto ylläpitää verkkotunnusrekisteriä fi-maatunnukseen päättyvistä
verkkotunnuksista tietoyhteiskuntakaaren (917/2014, jäljempänä TYK) 164 §:n
mukaisesti. Verkkotunnusrekisteri on perustettu TYK:n 171 §:n mukaisten tehtävien
hoitamiseksi.
5. Rekisterin tietosisältö (kuvaus tietoryhmistä):

Verkkotunnuksen perustiedot:
- verkkotunnus
- verkkotunnuksen tilatieto
- verkkotunnuksen voimassaoloaika

Verkkotunnuksen tekniset tiedot:
- verkkotunnukselle mahdollisesti ilmoitetut nimipalvelimet
- tieto nimipalvelujärjestelmän tietoturvalaajennuksen käytöstä (DNSSec; Domain
Name System Security Extensions)
- tieto rekisterilukon (Registry Lock) käytöstä
Verkkotunnuksen käyttäjän yksilöintitiedot (nimi, y- tai henkilötunnus tai muu yksilöivä
tieto), käyttäjän yhteystiedot (TYK:n 167 §:n mukainen sähköpostiosoite, muu
sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero)
Verkkotunnusvälittäjän yksilöintitiedot (nimi, y- tai henkilötunnus tai muu yksilöivä
tieto), välittäjän yhteystiedot (TYK:n 165 §:n mukainen sähköpostiosoite, muu
sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero)
Verkkotunnuksen mahdolliset tekniset tai hallinnolliset yhteystiedot
Verkkotunnuksen mahdolliset jälleenmyyjän yhteystiedot
6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Verkkotunnusrekisteriin talletettavat tiedot saadaan verkkotunnusvälittäjiltä TYK:n 167
§:n 1 momentin mukaisesti. Tarvittavia tietoja kertyy verkkotunnusrekisteriin myös
viraston omassa toiminnassa sen lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Viestintävirasto julkaisee internetsivuillaan TYK:n 167 §:n mukaisesti tietoja
verkkotunnusrekisteristä. Luonnollisista henkilöistä voidaan internetsivuilla julkaista
verkkotunnus ja käyttäjän nimi. Rekisterin henkilötietojen luovuttamiseen sovelletaan
muutoin mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999)
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säädetään, ellei muissa laeissa ole luovuttamista koskevia erityissäännöksiä.
Viestintävirasto ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
A. Manuaalinen aineisto:

Viestintävirasto käsittelee mahdollisen manuaalisen aineiston salassa pidettävän
tietoaineiston käsittelystä annetun ohjeen mukaisesti.
B. ATK:lle talletetut tiedot:

Viestintävirasto käsittelee rekisteritietoja viraston salassa pidettävän tietoaineiston
käsittelystä
annetun ohjeen mukaisesti. Viestintävirastolle ilmoituksen tehneillä
verkkotunnusvälittäjillä on pääsy asiakkaidensa rekisteritietoihin välitystoiminnan
hoitamiseksi. Pääsy rekisterintietoihin tapahtuu joko selainkäyttöliittymärajapinnalla tai
EPP (Extensible Provisioning Protocol)-rajapinnalla. Selainkäyttöliittymää käyttävät
verkkotunnusvälittäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksella, salasanalla ja
kertakäyttösalasanalla. EPP-rajapintaa käyttävät verkkotunnusvälittäjät tunnistetaan
käyttäjätunnuksella, salasanalla ja SSL-palvelinvarmenteella. Liikennöinti tapahtuu vain
sallitusta IP-osoitteesta.
9. Tarkastusoikeus (henkilötietolaki 26-28 §:

Henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötiedot siten
kuin henkilötietolain 26-28 §:issä on säädetty.
10.Virheen oikaisu (henkilötietolaki 29 §:

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisteröidyn pyynnöstä siten kuin
henkilötietolain 29 §:ssä on säädetty.
Seloste sisältää myös henkilötietolain 24 §:n mukaiset rekisteröidyn informointitiedot.

