Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely ympäristöministeriön
sähköpostiuutiskirjeissä
Tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukainen ulkoinen seloste 25.5.2018

Rekisterinpitäjä
Ympäristöministeriö
PL 35, 00023 Valtioneuvosto
Puh. (valtioneuvoston vaihde): +358 029 516 001
Sähköposti: kirjaamo (at) ym.fi
Tietosuojavastaava
Johtava asiantuntija Anna Saarinen
Puhelin +358 295 250 258
Sähköposti: tietosuoja (at) ym.fi
Uutiskirjeiden yhteyshenkilöt:




Arktinen YVA -hankkeen uutiskirje: Päivi Karvinen, +358 295 250 014, paivi.karvinen (at) ym.fi
Euroopan kulttuuriympäristöpäivien uutiskirje: Hanna Hämäläinen, +358 295 250 095,
hanna.hamalainen (at) ym.fi
Korjausneuvojien uutiskirje: Juha-Pekka Maijala, +358 295 250 173, juha-pekka.maijala (at) @ym.fi

Henkilötietojen käsittelijä
Euroopan kulttuuriympäristöpäivien uutiskirjeen osalta henkilötietojen käsittelijänä toimii
Suomen Kotiseutuliitto
Kalevankatu 13 A
00100 Helsinki
Yhteyshenkilö:
Jonina Vaahtolammi
Puhelin: + 358 9 612 63260
Sähköposti: erp (at) kotiseutuliitto.fi
Tietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään ympäristöministeriön seuraavien sähköpostiuutiskirjeiden lähettämiseksi
 Arktinen YVA -hankkeen uutiskirje
 Euroopan kulttuuriympäristöpäivien uutiskirje
 Korjausneuvojien uutiskirje.
Uutiskirjeissä viestitään tilaajille uutisia, tapahtumia ja muita ajankohtaisia asioita.

Tietojen käsittely ja käsittelijät
Tilaajan tiedot tallennetaan uutiskirjeen jakelulistaan tilaajan suostumuksen perusteella.
Arktinen YVA -hankkeen uutiskirjeen rekisteriin tallennetaan uutiskirjeen tilaajan sähköpostiosoite, nimi,
maa ja organisaatio, jota tilaaja edustaa.
Euroopan kulttuuriympäristöpäivien uutiskirjeen rekisteriin tallennetaan uutiskirjeen tilaajan
sähköpostiosoite.
Korjausneuvojien uutiskirjeen rekisteriin tallennetaan uutiskirjeen tilaajan nimi, sähköpostiosoite ja
organisaatio.
Kaikki rekisterissä olevat tiedot tallennetaan sähköisessä muodossa verkkolevylle, jonne kirjaudutaan
henkilökohtaisin tunnuksin. Henkilötieto poistetaan rekisteristä automaattisesti, jos tilaajan
sähköpostiosoitteesta palautuu järjestelmään viesti siitä, että sähköpostiosoite ei ole enää käytössä tai jos
osoitteesta tulee viisi kertaa peräkkäin muu virheviesti.
Tietoja käsittelevät uutiskirjeiden yhteyshenkilöt ministeriössä.
Euroopan kulttuuriympäristöpäivien uutiskirjeen osalta tietoja käsittelee myös Suomen Kotiseutuliitto,
jonka kanssa ministeriö on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten
mukaisesti.
Tietojen siirtäminen kolmansiin maihin
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.
Tietojen säilytysaika
Tiedot säilytetään siihen asti, kunnes uutiskirje lakkautetaan tai siihen asti, kun tilaaja itse peruuttaa
tilauksen uutiskirjeen lopussa olevien ohjeiden mukaan, itse kirjallisesti pyytää poistamaan tiedot tai
toimimaton sähköpostiosoite poistetaan automaattisesti.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus
 saada pääsy omiin henkilötietoihinsa
 tietojen oikaisemiseen
 tietojen käsittelyn rajoittamiseen
 tietojen poistamiseen
 siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Pääsy omiin tietoihin
Rekisteröity voi saada nähtäväkseen omat rekisteriin tallennetut tietonsa lähettämällä tietopyynnön
ministeriön kirjaamoon: kirjaamo (at) ym.fi. Mainitse pyynnössä uutiskirjeen nimi.

Tietojen oikaiseminen tai täydentäminen
Jos rekisteröity havaitsee, että hänen tiedoissaan on epätarkkuus, puute tai virhe, voi virheellisen tiedon
poistamista ja korjaamista pyytää lähettämällä pyyntö uutiskirjeiden yhteyshenkilöille
 Arktinen YVA -hankkeen uutiskirje: Päivi Karvinen, paivi.karvinen (at) ym.fi
 Euroopan kulttuuriympäristöpäivien uutiskirje: Jonina Vaahtolammi, erp (at) kotiseutuliitto.fi
 Korjausneuvojien uutiskirje: Juha-Pekka Maijala, juha-pekka.maijala (at) ym.fi
Käsittelyn rajoittaminen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista, kunnes tiedot on korjattu.
Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön ja tietojen poistaminen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä lähettämällä poistopyyntö uutiskirjeiden
yhteyshenkilöille:
 Arktinen YVA -hankkeen uutiskirje: Päivi Karvinen, paivi.karvinen (at) ym.fi
 Euroopan kulttuuriympäristöpäivien uutiskirje: Jonina Vaahtolammi, erp (at) kotiseutuliitto.fi
 Korjausneuvojien uutiskirje: Juha-Pekka Maijala, juha-pekka.maijala (at) ym.fi
Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja valitus
Jos rekisteröity haluaa tehdä ilmoituksen henkilötietojensa käsittelyyn liittyvästä ongelmasta, pyydetään
häntä ottamaan yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan. Katso yhteystiedot sivun yläosasta.
Henkilötietojen käsittelystä voi myös valittaa valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle.
Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivut

