
Netwheelsin ajoneuvotietokannan tietosuojaseloste 
 
Tämä tietosuojaseloste koskee Netwheels Oy:n ajoneuvotietokannan tietojen käsittelyä. 
Pyydämme tutustumaan selosteeseen.  
 
1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 
 
Netwheels Oy 
Y-tunnus: 1578348-2 
Osoite: Martinkyläntie 9 A, 01770 Vantaa 
Puhelin: 010 821 5600 
Verkko-osoite: www.netwheels.fi 
Yhteystiedot: +358 9 424 516 94, asiakaspalvelu@netwheels.fi 
  
2. Käsiteltävät tiedot 
 
Netwheels voi käsitellä ajoneuvotietokannassa muun muassa seuraavia tietoja: 
 

• Ajoneuvon valmistenumero 
• Ajoneuvon rekisterinumero 
• Ajoneuvon hinta- ja myyntihistoria 
• Ajoneuvon vakio- ja tehdaslisävarusteet sekä niiden hinnat 
• Ajoneuvon tekniset tiedot 
• Ajoneuvon valmistuspäivämäärä 
• Ajoneuvon ensirekisteröintipäivämäärä 
• Ajoneuvon ajokilometrien historia 

 
Netwheels ei pyri tunnistamaan yksittäistä rekisteröityä esimerkiksi selvittämällä 
ajoneuvon omistajaa tai haltijaa ulkopuolisista tietolähteistä, kuten Traficomin 
ajoneuvorekisteristä. Tietoja kohdellaan henkilötietoina, sillä ajoneuvon 
valmistenumeron avulla tietojen yhdistäminen yksittäiseen rekisteröityyn olisi 
mahdollista. Tiedot ovat luonteeltaan sellaisia, että yhtä ajoneuvoa koskevat tiedot 
saattavat liittyä useaan rekisteröityyn esimerkiksi tilanteessa, jossa ajoneuvon haltija ja 
omistaja ovat eri henkilö tai tilanteessa, jossa ajoneuvolla on jo ollut useampi haltija 
ja/tai omistaja. 
 
Tiedot saadaan säännönmukaisesti Netwheelsin kumppaneilta, kuten autovalmistajilta, 
maahantuojilta ja autoliikkeiltä. 
 
3. Tietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyperusteet 
 
Henkilötietojen käsittely perustuu kulloinkin voimassaolevaan tietosuojalainsäädäntöön, 
erityisesti Netwheelsin ja sen asiakkaan oikeutettuun etuun.  
 
Tietokannan avulla mahdollistetaan ajoneuvojen muun muassa tehokas hinnoittelu 
Netwheelsin yritysasiakkaille. Tavoitteen saavuttamiseksi Netwheels tuottaa 
asiakkailleen hinta-arvioita sekä kertoo kaupalliseen potentiaaliin vaikuttavia tekijöitä 
ajoneuvosta. Prosessien tehostamisella voidaan vähentää ihmistyötunteja sekä 
inhimillisiä virheitä ajoneuvojen hinnoittelussa. Virheiden ja mahdollisten 
väärinkäytösten havaitseminen parantaa autokaupan luotettavuutta. Olemme erikseen 



arvioineet, että tämä käsittely ei ole ristiriidassa rekisteröidyn perusoikeuksien ja -
vapauksien kanssa. 
 
Netwheels ei tee automatisoituja päätöksiä, joilla olisi rekisteröityyn kohdistuvia 
oikeusvaikutuksia. Netwheelsin yritysasiakkaat, joille tietoja luovutetaan sopimuksen 
perusteella, saattavat tehdä tietojen avulla automatisoituja hinnoittelu- tai 
vakuutuspäätöksiä. 
 
4. Henkilötietojen säilytysaika 
 
Ajoneuvotietoihin sisältyviä henkilötietoja, kuten ajoneuvon tunnistenumeroa, 
säilytetään niin kauan kuin auto on tarpeen yksilöidä ko. tunnisteella.  
 
5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle 
 
Ajoneuvotietokantaan sisältyviä henkilötietoja, kuten ajoneuvojen tunnistenumeroita, 
luovutetaan säännönmukaisesti Netwheelsin yritysasiakkaille niiden perusteltuja 
käyttötarkoituksia varten. Netwheels varmistaa sopimuksellisesti, että tietoja käytetään 
ainoastaan sovittuun käyttötarkoitukseen, eikä niitä luovuteta edelleen. 
 
Tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi Euroopan komission mallilausekkeita 
käyttäen. 
 
6. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Ottaen huomioon ajoneuvotietokannan käyttötarkoituksen ja tietojen useaan 
rekisteröityyn liittyvän luonteen, rekisteröityyn mahdollisesti yhdistettäviä 
ajoneuvotietoja ei lähtökohtaisesti poisteta tai niiden käsittelyä rajoiteta rekisteröidyn 
pyynnöstä. Tiedot voidaan rekisteröidyn pyynnöstä poistaa, kun ajoneuvo on pysyvästi 
poistettu liikennekäytöstä (romutettu). Rekisteröity voi lisäksi esimerkiksi tarkistaa 
häntä koskevat tiedot, saada virheelliset tiedot korjattua ja puutteelliset tiedot 
täydennettyä sekä rajoittaa käsittelyä ja vastustaa käsittelyä omaan henkilökohtaiseen 
tilanteeseen liittyvällä perusteella. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus 
viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että henkilötietoja on käsitelty tämän 
tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesti 
(www.tietosuoja.fi).  
 
Oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä rekisteröity voi olla yhteydessä 
kirjallisesti kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Koska emme käsittele tietokannassa 
suoraan rekisteröidyn tunnistavia tietoja, kuten rekisteröidyn nimeä tai syntymäaikaa, 
pyydämme lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi ja oikeuksien toteuttamiseksi. 
 
7. Rekisterin suojauksen periaatteet  
 
Henkilötietoja käsitellään lähtökohtaisesti vain sähköisessä muodossa. Henkilötietoja 
sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä 
puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja 



salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään 
tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. 
 
8. Muutokset 
 
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta. 
Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.  
 
Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 12.5.2022.  
 


