Nyhetsbrev om det arktiska MKB-projektet, nyhetsbrev om de europeiska
kulturmiljödagarna och nyhetsbrev för reparationskonsulenter
Extern beskrivning enligt artikel 13 i dataskyddsförordningen - 25.5.2018

Personuppgiftsansvarig
Miljöministeriet
PB 35, 00023 Statsrådet
Tfn (statsrådets växel): +358 029 516 001
E-post: kirjaamo (at) ym.fi
Dataskyddsombud
Ledande sakkunnig Anna Saarinen
Telefon +358 295 250 258
E-post: tietosuoja (at) ym.fi
Kontaktpersoner för nyhetsbreven
•
•
•

Nyhetsbrev om det arktiska MKB-projektet: Päivi Karvinen, +358 295 250 014, paivi.karvinen (at) ym.fi
Nyhetsbrev om de europeiska kulturmiljödagarna: Hanna Hämäläinen, +358 295 250 095,
hanna.hamalainen (at) ym.fi
Nyhetsbrev för reparationskonsulenter Juha-Pekka Maijala, +358 295 250 173, juha-pekka.maijala (at)
@ym.fi

Personuppgiftsbiträde
Personuppgiftsbiträde för nyhetsbrevet om de europeiska kulturmiljödagarna är
Finlands Hembygdsförbund
Kalevagatan 13 A
00100 Helsingfors
Kontaktperson:
Jonina Vaahtolammi
Telefon: + 358 9 612 63260
E-post: erp(at)kotiseutuliitto.fi
Syftet med behandlingen av uppgifter
Personuppgifter behandlas för att skicka följande av miljöministeriets nyhetsbrev per e-post.
• Nyhetsbrev om det arktiska MKB-projektet
• Nyhetsbrev om de europeiska kulturmiljödagarna
• Nyhetsbrev för reparationskonsulenter.

I nyhetsbreven informeras prenumeranterna om nyheter, evenemang och andra aktuella frågor.
Behandling av uppgifter och de som behandlar uppgifter
Prenumerantens uppgifter förs in i sändlistan för nyhetsbrevet utifrån prenumerantens samtycke.
I registret för nyhetsbrevet om det arktiska MKB-projektet sparas prenumerantens e-postadress, namn,
land och den organisation som prenumeranten representerar.
I nyhetsbrevet om de europeiska kulturmiljödagarna sparas prenumerantens e-postadress.
I registret för nyhetsbrevet för reparationskonsulenter sparas prenumerantens namn, e-postadress och
organisation.
Alla uppgifter i registret lagras i elektronisk form på en hårddisk dit man loggar in i med personliga koder.
Personuppgifterna raderas automatiskt ur registret, om detta får ett meddelande från prenumerantens epostadress om att e-postadressen inte längre är i bruk, eller om det fem gånger efter varandra kommer
något annat felmeddelande från adressen.
Uppgifterna behandlas av kontaktpersonerna för nyhetsbreven vid ministeriet.
I fråga om nyhetsbrevet om de europeiska kulturmiljödagarna behandlas uppgifterna av Finlands
Hembygdsförbund. Ministeriet har kommit överens med förbundet om behandlingen av personuppgifter i
enlighet med kraven i dataskyddsförordningen.
Överföring av uppgifter till tredje länder
Uppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.
Bevaringstid för uppgifter
Uppgifterna bevaras tills nyhetsbrevet läggs ned eller tills prenumeranten själv avslutar prenumerationen
via anvisningarna i slutet av nyhetsbrevet eller genom att skriftligen be att uppgifterna raderas eller tills
en e-postadress som inte fungerar raderas automatiskt.
Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt
• att få tillgång till sina egna personuppgifter
• till rättelse av uppgifter
• till begränsning av behandlingen av uppgifter
• att få sina uppgifter raderade
• till dataportabilitet
• att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.
Tillgång till egna uppgifter
Den registrerade kan få se sina egna personuppgifter som finns i registret genom att skicka en begäran
om information till ministeriets registratorskontor: kirjaamo (at) ym.fi. Ange nyhetsbrevets namn i
begäran.
Rättelse eller komplettering av uppgifter

Om den registrerade märker att hens uppgifter är inexakta eller innehåller brister eller fel, kan hen be att
de felaktiga uppgifterna raderas eller rättas till genom att skicka en begäran till kontaktpersonerna för
nyhetsbreven:
• Nyhetsbrev om det arktiska MKB-projektet: Päivi Karvinen, paivi.karvinen (at) ym.fi
• Nyhetsbrev om de europeiska kulturmiljödagarna: Jonina Vaahtolammi, erp (at) kotiseutuliitto.fi
• Nyhetsbrev för reparationskonsulenter: Juha-Pekka Maijala, juha-pekka.maijala (at) @ym.fi
Begränsning av behandlingen av uppgifter
Registrerade har rätt att begära begränsning av behandlingen av sina uppgifter tills uppgifterna har
korrigerats.
Återkallelse av samtycke till användningen av uppgifter samt radering av uppgifter
Registrerade har rätt att begära att deras uppgifter ska raderas genom att skicka en begäran om radering
per e-post till kontaktpersonerna för nyhetsbreven:
• Nyhetsbrev om det arktiska MKB-projektet: Päivi Karvinen, paivi.karvinen (at) ym.fi
• Nyhetsbrev om de europeiska kulturmiljödagarna: Jonina Vaahtolammi, erp (at) kotiseutuliitto.fi
• Nyhetsbrev för reparationskonsulenter: Juha-Pekka Maijala, juha-pekka.maijala (at) @ym.fi
Anmälan och klagomål som gäller behandlingen av personuppgifter
Om den registrerade vill anmäla ett problem i behandlingen av sina personuppgifter, ber vi hen kontakta
ministeriets dataskyddsombud. Se kontaktuppgifterna högre upp på denna sida.
Det är också möjligt att lämna in ett klagomål om behandlingen av personuppgifter till
tillsynsmyndigheten, dataombudsmannen.
Webbplatsen för Dataombudsmannens byrå

