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Opetus- ja kulttuuriministeriön
tietosuojailmoitus rekisteröidylle
Kokous- ja tapahtumajärjestelyissä sekä kyselyissä käsiteltävät
henkilötiedot

1 Yleistä
Tämä tietosuojailmoitus sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 13 artiklan
mukaiset tiedot rekisteröidylle.

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
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ministeriön tapahtumien ja kokousten
järjestäminen sekä erilaisten kyselyjen toteuttaminen.
Tapahtumien osalta henkilötietoja käsitellään tapahtumaan liittyvien ilmoittautumisten
vastaanottamiseksi, tapahtuman tilojen, kulunvalvonnan ja mahdollisten tarjoilujen
järjestämiseksi, laskutukseen sekä tapahtumaan liittyvään yhteydenpitoon osallistujien
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kanssa. Kyselyjen osalta henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tavallisesti tiedon
kerääminen erityyppisiä selvityksiä, tutkimuksia tai tilastointia varten.

5 Henkilötietojen käsittelyperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan calakohtaan (lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen).
- Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003) 11 § ja 18 §
- Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä (310/2010)

6 Käsiteltävät rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Tietosisältö vaihtelee tapauskohtaisesti. Tapahtumissa ja kyselyissä käsitellään
useimmiten tapahtumaan osallistujan ja kyselyyn vastaajan nimi- ja yhteystietoja sekä
muita mahdollisia tapahtumaan tai kyselyyn tarvittavia lisätietoja.

7 Henkilötietojen käsittelijät ja vastaanottajat
Tapahtumailmoittautumisissa ja kyselyissä käytetään pääsääntöisesti palvelutoimittaja
Webropol Oy:n työkalua, jonne toimittajalla on pääsyoikeus ja tekninen tukiyhteys
tarvittaessa. Webropol Oy toimii siten henkilötietojen käsittelijänä 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
Henkilötietojen säilytysaikaan vaikuttaa tilaisuuden tai kyselyn luonne. Ilmoittautumisissa osallistujatietojen säilytysaika on tilaisuuden järjestämiseen ja jälkitoimiin tarvittava
aika, enintään 6 kuukautta tilaisuuden jälkeen, ja tapauskohtaisesti taloushallinnon,
arkistoinnin tai teknisten varmuuskopioiden säilyttämisen vaatima aika. Kyselyjen osalta
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henkilötietoja säilytetään enintään 6 kuukautta kyselyn vastausajan päättymisen
jälkeen, ja lisäksi tapauskohtaisesti taloushallinnon, arkistoinnin tai teknisten varmuuskopioiden säilyttämisen vaatima aika.

10 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.

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.
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