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Opetus- ja kulttuuriministeriön 
tietosuojailmoitus rekisteröidylle  

Funet Miitti ZOOM-videoneuvottelupalvelussa (selainkäyttö) käsiteltävät 
henkilötiedot 
 

1 Yleistä 

Tämä tietosuojailmoitus sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 13 ja 14 

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 

Funet Miitti on Funetin asiakasorganisaatioiden käyttöön tarkoitettu 

videoneuvottelupalvelu. Käsittelyn tarkoitukset: 

- Ministeriön virkahenkilöiden toteuttama palvelun käyttövaltuuksien hallinta 

- Kokousten osallistujatietojen hallinta 

- Kokousten osallistujille viestintä 

- Kokousten järjestäminen ja kokouksiin osallistuminen 
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5 Henkilötietojen käsittelyperuste 

Henkilötietojen käsittely perustuu joko yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai 

julkisen vallan käyttöön, joista on säädetty mm. 

- Opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksessä (359/2014) 

- Valtioneuvoston asetuksessa opetus- ja kulttuuriministeriöstä (310/2010) 

 

Henkilötietojen käsittelyn laillisuus perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen 679/2016 6 

artiklan 1 kohdan e-alakohtaan. 

6 Käsiteltävät rekisteröityjen ryhmät ja henkilötiedot 

Rekisteröityjen ryhmät: 

- palvelun käyttäjät ministeriössä, kokouksiin osallistujat 

Henkilötiedot:  

- nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, organisaatio), käyttäjäryhmien jäsenyys, 

ääni- ja kuvatallenteet, ip-osoite, status (esim. opiskelija, työntekijä), rooli 

organisaatiossa, EPPN (käyttäjän kotiorganisaation luoma yksilöivä tietue, usein 

käyttäjän sähköpostiosoite) 

7 Henkilötietojen lähteet 

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään. 

8 Henkilötietojen käsittelijät ja vastaanottajat 

Henkilötietojen käsittelijöitä ovat  

- CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy (palvelun tarjoaja) 

- NORDUnet (videopalvelinklusteri ja palvelinympäristö) 

- Zoom Video Communications, Inc. (vianselvitys) 

- Amazon Web Services (etätietojenkäsittelyresurssien palvelu) 

9 Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai 

kansainväliselle järjestölle 

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. 
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10 Henkilötietojen säilyttämisajat 

Ministeriön käyttäjät voivat pyytää poistamaan tietonsa käyttäjähallinnasta. 

Tiedot poistetaan viimeistään ministeriön ja CSC:n tätä palvelua koskevan 

sopimussuhteen päättyessä. 

11 Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto siitä, käsitelläänkö hänen 

henkilötietojaan.  

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.  

12 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin, joilla olisi 

vaikutuksia rekisteröityjen oikeuksiin tai vapauksiin nähden.  

13 Henkilötietojen suojaaminen 

Opetus- ja kulttuuriministeriö rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja 

organisatoriset toimet sekä edellyttää niitä myös henkilötietojen käsittelijöiltä. 


