Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

17.6.2010,päiv.25.4.2014

Nimi (y-tunnus)

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Osoite

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. kerros
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

Puhelinvaihde: 029 56 66700
Nimi

2
Vastuuhenkilö:Tstopäällikkö Heljä-Tuulia Pihamaa,yhteyshenkilö:johdon sihteeri Erna Laiho
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

029 56 66748
3
Rekisterin
nimi

Sidosryhmärekisteri

4
Tietojen käsittelyn perusteena ovat laissa ja asetuksessa tietosuojavaltuutetulle säädetyt
Henkilötietojen käsittelyn tehtävät (L tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 5 § 3 ja 4 kohta ja
tarkoitus
henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 4 kohta). Käsittelyn tarkoitus on sidosryhmäviestintä.

5
Rekisterin
tietosisältö

Sidosryhmän edustajan nimi, tehtävä/asema ja työpaikan yhteystiedot sidosryhmittäin

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään ja luotettavista julkisista lähteistä.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Rekisteristä ei luovuteta säännönmukaisesti tietoja. Rekisteriin sisältyviä julkisia
Tietojen
säännönmu- henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi. Julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa
kaiset luovu- pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 §:n ja 16 §:n
tukset

3 mom. mukaisesti.

8
Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteri ylläpidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.
Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja muiden tarvittavien
suojausjärjestelyjen avulla.

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa sidosryhmärekisteriin sisältyvät itseään koskevat
henkilötietonsa (henkilötietolain 26 ja 28 §).
Tietoja pyydetään tietosuojavaltuutetun toimistosta henkilökohtaisesti tai omakätisesti
allekirjoitetulla kirjeellä.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Sidosryhmärekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan tietosuojavaltuutetun toimistoon
tehdyn rekisteröidyn kirjallisen pyynnön perusteella (henkilötietolain 29 §). Lisäksi tietoja
päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää
käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia
ja sukututkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat säännökset ovat
sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä
mainittuun osoitteeseen.
Tulosta

