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Ajoneuvopysäköinnin rekisterin tietosuojaseloste 

 

1. Rekisterinpitäjä 

LAK Real Estate Oy (2852087-6) 

Rahtitie 3 

01530 VANTAA 

050 323 7582 

juha.jaakola@lak.fi 

(jäljempänä ”me”) 

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 

Maria Luoma  

lak@lak.fi 

3. Rekisterin nimi 

Ajoneuvopysäköinnin rekisteri 

4. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste? 

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on LAK Real Estaten 

pysäköintialueilla pysäköivien asiakkaiden pysäköinnin hallinta, asiakassuhteen 

ylläpito, laskutus sekä väärinkäytösten estäminen.   

Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastointiin, data-analyyseihin tai 

asiakastutkimuksiin mm. palveluiden kehittämiseksi ja liiketoiminnan 

tehostamiseksi sekä suoramarkkinointiin siihen suostumuksensa antaneille Moovy 

yrityssopimusasiakkaille.  

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste pysäköinnin hallinnan ja asiakassuhteen 

ylläpidon osalta on sellaisen sopimuksen täytäntöönpano, jossa rekisteröity on 

osapuolena tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen. 

Sopimus voi koskea:  

• Kertamaksullista pysäköintiä, 

• pysäköintikorttiin perustuvaa pidempiaikaista yritykseltä laskutettavaa 

pysäköintioikeutta tai 

• pysäköintiä, jonka kolmas osapuoli veloittaa mobiilisovelluksen käyttäjäksi 

rekisteröityneeltä asiakkaalta. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste väärinkäytösten estämisessä, 

tilastoinnissa, pysäköintikorttien laskutuksessa, data-analyyseissä sekä tietojen 

käytössä asiakastutkimuksia varten on rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen 

oikeutettu etu.  
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Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste suoramarkkinointitarkoituksiin (Moovy 

yritysasiakkaat) on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn 

yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten. 

5. Mitä tietoja käsittelemme ja mistä saamme tietoja? 

Rekisterissä käsitellään seuraavia henkilötietoja:  

Jokaisen pysäköintitapahtuman yhteydessä:  

• Pysäköinninhallintajärjestelmään luetaan puomilla ajoneuvon 

rekisteritunnus, joka yksilöi ja liittää ajoneuvon alkavaan/päättyvään 

pysäköintitapahtumaan tai rekisteritunnusta käytetään tunnistamaan 

olemassa oleva pysäköintioikeus ja ohjaamaan puomeja. 

• Pysäköintitapahtuman tiedot: Pysäköintialue, toteutunut pysäköinnin 

alkamis- ja päättymisaika, niiden perusteella määräytyvä maksu ja tieto 

siitä, onko se maksettu. 

• Asiakkaan maksuautomaatilla syöttämä sähköpostiosoite kuitin 

sähköpostitse toimittamista varten. 

Pysäköintikortit ja pysäköintikorttiin liitetty jatkuva pysäköintioikeus: 

• Pysäköintikortin haltijan sekä pysäköintikortin tilaajan/yrityksen 

yhteystiedot sekä pysäköintioikeuden tiedot (P-alueet ja oikeuden 

voimassaoloa koskevat tiedot). 

• Ajoneuvon rekisteritunnus, mikäli ilmoitettu kortin tilauksen yhteydessä 

tai myöhemmin. 

• Asiakasta ja pysäköintioikeutta koskevat tiedot kerätään pysäköintikortin 

tilauksen yhteydessä. 

• Tilaajalta tai pysäköintikortin haltijalta saatetaan saada myös 

pysäköintikorttiin liitettävä ajoneuvon rekisteritunnus. 

Moovy yrityssopimusasiakkaista: 

• Yrityksen yhteyshenkilön nimi- ja yhteystiedot sekä mahdollinen 

markkinointia koskeva suostumus. 

• Yrityssopimuspysäköijän yhteystiedot sekä mahdollinen markkinointia 

koskeva suostumus, sekä pysäköintioikeutta käytettäessä ajoneuvon 

rekisteritunnus. 

Kertamaksullinen pysäköinti:  

• Pysäköintitapahtuman yksilöivät tiedot saadaan pysäköintialueen sisään- 

ja ulosajokohtien tunnistinjärjestelmistä*. 

• Kertamaksullisen pysäköinnin hintatieto saadaan em. tiedoista 

automaattisesti. 

*Pysäköintitapahtuman luonteesta (kertamaksullinen, pysäköintikortti tai 

sopimuspysäköinti) riippumatta ajoneuvon luettu rekisteritunnus saadaan 

tunnistinjärjestelmiltä sisään ja ulos ajossa. 

Tilastointi ja data-analyysit saavat lähtötietonsa em. tavoin saaduista 

tiedoista. 
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6. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle? 

LAK Real Estate Oy välittää keräämiään henkilötietoja säännönmukaisesti aino-

astaan tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin. Tietoja käsittelevät 

myös ulkopuoliset palveluntuottajat liittyen esimerkiksi pysäköinnin hallintaan, 

markkinointiin, asiakastutkimuksiin, data-analyyseihin ja muihin vastaaviin 

tarkoituksiin, kukin siinä laajuudessa kuin kyseisen toiminnon toteuttamiseksi on 

tarpeen.  

Osalla LAK Real Estate Oy:n pysäköintialueista voi Moovy mobiilisovelluksen 

rekisteröitynyt käyttäjä maksaa pysäköinnin em. sovelluksen asetuksissa tekemänsä 

valinnan mukaan joko sovelluksen kautta tai kertamaksuna Finavian 

maksuautomaattiin. Näiden alueiden pysäköintitapahtumien tietoja siirretään 

tarpeellisin osin Finnpark Oy:lle Moovy mobiilisovelluksen kautta tapahtuvaa 

laskutusta varten (Finnpark Oy vastaa näin saamiensa tietojen käsittelystä Moovyn 

käyttöehtojen ja tietosuojaselosteen mukaisesti) 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai 

ETA: ulkopuolelle. Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa poliisiviranomaisille 

rikosten tutkintaan varten. 

7. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään säilytämme niitä? 

Asiakasrekisterissä säilytetään pysäköintioikeuksiin liittyviä aktiivisia 

henkilötietoja. Asiakasrekisteristä poistetaan vanhentuneet henkilötiedot vähintään 

kerran vuodessa. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista 

toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä 

käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä 

henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä. 

8. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä? 

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja 

vaatia virheellisen, vanhentuneen tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista.  

Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä 

valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.  

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli LAK 

Real Estate Oy ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi 

kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on 

oikeutettu etumme. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen 

tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta 

vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. 

9. Kehen voit olla yhteydessä? 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti 

kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. 

 


