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Opetus- ja kulttuuriministeriön tietosuojailmoitus rekisteröidylle
Rajaton Rajaton saamelaisopetus - pohjoismainen foorumi Inarissa 1.‒2.
joulukuuta 2021 –tapahtumassa käsiteltävät henkilötiedot
1 Yleistä
Tämä tietosuojailmoitus sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 13 artiklan
mukaiset tiedot rekisteröidylle (luonnolliselle henkilölle). Tämä ilmoitus annetaan
rekisteröidylle henkilötietoja kerättäessä.

2 Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 b, Helsinki
Postiosoite: PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO
Sähköpostiosoite: kirjaamo.okm@gov.fi
Puh. 0295 16001 (Valtioneuvoston vaihde)

3 Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Opetus- ja kulttuuriministeriön tietosuojavastaava
Sähköpostiosoite: okmtietosuojavastaava@gov.fi
Postiosoite: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Rajaton saamelaisopetus, pohjoismainen foorumi Inarissa 1.‒2. joulukuuta 2021 –
tapahtuman henkilörekisterin ja sen sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena
on hallinnoida ilmoittautumisia ja osallistumisia tapahtumaan sekä jakaa aineistoja
tapahtuman osallistujille.

5 Henkilötietojen käsittelyperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu pääsääntöisesti rekisteröidyltä (tapahtuman
osallistujalta) saatuun suostumukseen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1
kohdan a) -alakohta). Rekisteröity antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn
ilmoittautumalla tapahtumaan.

6 Käsiteltävät rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Tapahtumaan ilmoittautuessa pyydetään osallistujien etunimi ja sukunimi,
organisaatio/yritys ja sähköpostiosoite. Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään
ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi käsitellään kuvia, videoita ja muuta
audiovisuaalista materiaalia tapahtumasta.

7 Henkilötietojen käsittelijät ja vastaanottajat
Tapahtumailmoittautumisissa käytetään palvelutoimittaja Webropol Oy:n työkalua, jonne
toimittajalla on pääsyoikeus ja tekninen tukiyhteys tarvittaessa. Henkilötietojen
käsittelijänä toimii siten Webropol Oy ministeriön lukuun.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa tapauskohtaisesti tilaisuuksiin liittyville toimijoille,
esimerkiksi vastaanottohenkilöstölle.

8 Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai
kansainväliselle järjestölle
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

9 Henkilötietojen säilyttämisajat
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja konferenssin järjestämisen ja jälkitoimien ajan.
Yhteystietoja voidaan käyttää ilmoitusten lähettämiseen vastaavista tulevista
tapahtumista.

10 Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto siitä, käsitelläänkö hänen
henkilötietojaan. Rekisteröidyllä on oikeus perua suostumuksensa henkilötietojensa
käsittelyyn ja siten perua ilmoittautumisensa tapahtumaan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää:
- itseään koskevat henkilötiedot
- rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan virheelliset tai vanhentuneet tiedot
- henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista
Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista,
rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.

11 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin, joilla olisi
vaikutuksia rekisteröityjen oikeuksiin tai vapauksiin nähden.

12 Henkilötietojen suojaaminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja
organisatoriset toimet sekä edellyttää niitä myös henkilötietojen käsittelijöiltä.

