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Opetus- ja kulttuuriministeriön tietosuojailmoitus rekisteröidylle
Liikunnallisen elämäntavan ja Liikkuva opiskelu -kehittämishankkeet
2022 alkaen
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 (keskus)

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

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, oikeusperusteet ja
käsiteltävät henkilötietoryhmät
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset:
- Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatoimen budjetista opetus- ja
kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen rahoittamien hankkeiden
toiminnan, talouden ja vaikutusten seuranta ja arviointi
- Tutkimuksellinen ja tilastollinen käsittely
- Tiedon tuottaminen hankkeiden ohjaamisen tueksi
- Hankkeiden toiminnan ohjaus, kehittäminen ja edistäminen
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet:
- Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003)
- Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä (310/2010)
- Valtionavustuslaki (688/2001)
- Liikuntalaki (390/2015)
- Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä (550/2015)
Käsiteltävät henkilötietoryhmät:
Aluehallintovirastoon saapuneet hakemukset:
- Hakijaorganisaation yhteystiedot (sähköposti, puhelin, osoite)
- Hankkeen yhteyshenkilön/ -henkilöiden nimi

-

Hankkeen yhteyshenkilön/ -henkilöiden yhteystiedot (sähköposti, puhelin)
Nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön nimi
Nimenkirjoistusoikeudellisen henkilön (sähköposti, puhelin)
Tapauskohtaisesti muita henkilötietoja
Tapauskohtaisesti erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja

Opetus- ja kulttuuriministeriöön saapuneet hakemukset:
- Hakemuksen yhteyshenkilö ja yhteystiedot (nimi, sähköposti, puhelin)
- Nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön nimi
- Tapauskohtaisesti muita henkilötietoja
- Tapauskohtaisesti erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja

5 Henkilötietojen käsittelijät ja vastaanottajat
Henkilötietojen käsittelijöitä ovat
- Jyväskylän ammattikorkeakoulu
- Ikäinstituutti
- Teknisen alustan palveluntuottajan roolissa Webropol Oy
- Teknisen alustan palveluntuottajan roolissa Lyyti Oy

6 Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin tai
kansainvälisille järjestöille
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

7 Henkilötietojen säilyttämisajat
1) Aluehallintovirastojen opetus- ja kulttuuriministeriölle toimittamia
henkilötietoja säilytetään enintään 24 kuukautta, jonka jälkeen ne poistetaan.
2) Hakijoiden opetus- ja kulttuuriministeriöön suoraan toimittamia henkilötietoja
säilytetään opetus- ja kulttuuriministeriössä
arkistonmuodostussuunnitelmassa määritellyn ajan.
Yhteisrekisterinpitäjyys koskee vain yllä olevaa kohtaa 1.

8 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
- henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole
lainmukaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus
tietosuojavaltuutetulle.

9 Henkilötietojen lähde/lähteet
Henkilötietojen lähteenä voivat olla:
- Hankehakemukset
- Hankeselvitykset
- Rekisteröidyt itse
- Julkiset lähteet

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

11 Henkilötietojen käsittelyn suojaaminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat
tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii sitä myös henkilötietojen
käsittelijöiltä.

