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1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Valtiokonttori
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, PL14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite):
puh. 0295 50 2000, kirjaamo@valtiokonttori.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Ismo Tikka, Hallinto ja kehittäminen -toimiala
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, PL14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite):
puh. 0295 50 3210, ismo.tikka@valtiokonttori.fi

3. Tietosuojavastaava
Heikki Kangas, puh. +358 (0) 295 50 2156, heikki.kangas@valtiokonttori.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Viraston tehtävien hoidossa tarvittavien kyselyjen laatiminen ja lähettäminen, vastausten ja
ilmoittautumisten kerääminen, raporttien luominen ja tilaisuuksien järjestelyt.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen).

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyn itsensä Webropol-/Lyyti-lomakkeella antamat tiedot, esimerkiksi yhteystiedot
(nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tehtävänimike, organisaatio), sekä muut
ko. tarkoitukseen tarvittavat tiedot (esim. erityisruokavaliot, allergiat).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa vain tapauskohtaisesti kyselyihin liittyville toimijoille, esimerkiksi
tilaisuuden järjestämiseen osallistuvalle vastaanottohenkilöstölle.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolella
Tietoja ei luovuteta eteenpäin eikä tietoja siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja
käsitellään luottamuksellisesti.
Pääsy tietojärjestelmissä käsiteltäviin tietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla
henkilöillä. Käyttöoikeuksien ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti.
Tietoverkko ja päätelaitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein.

10. Tietojen säilytysaika/säilytysajan määräytymisen kriteerit
Tietoja säilytetään vain sen aikaa, kun se on kyselyn tarkoitukseen perusten
tarkoituksenmukaista. Esimerkiksi ilmoittautumisissa tilaisuuden järjestämiseen ja
jälkitoimiin tarvittava aika, enintään 6 kk tilaisuuden jälkeen.

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta (esim. profilointi) sekä
tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta ja sen vaikutuksista
rekisteröidylle
Tietojen pohjalta ei tehdä automaattisia päätöksiä eikä profilointeja.

12. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan
kirjaamoon.

13. Tiedon oikaiseminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan
kirjaamoon.

14. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella
milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, kuten profilointia.

15. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen siten kuin yleisen
tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetään.

16. Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä henkilötietojensa poistamista
henkilörekisteristä. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

17. Oikeus tehdä valitus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen
oikeuksiaan on rekisterinpitäjän toimesta loukattu.

18. Muut mahdolliset oikeudet
Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta
suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja
sukututkimusta varten.
Asiakas voi ilmoittaa mahdollisesta havaitsemastaan tietosuojariskistä tai
tietosuojaongelmasta Valtiokonttoriin sähköpostilla: viestinta@valtiokonttori.fi tai
kotisivuston palautteiden kautta.

19. Evästeiden käyttö
Webropol-verkkosivustoilla käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Lue lisää
evästeiden käytöstä Webropol-verkkosivustoilla >

