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Opetus- ja kulttuuriministeriön
tietosuojailmoitus rekisteröidylle
Salama-järjestelmässä (valtioavustusten käsittelyjärjestelmässä)
käsiteltävät henkilötiedot

1 Yleistä
Tämä tietosuojailmoitus sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 13 ja 14
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)
Yhteisrekisterinpitäjänä toimii kaikkien henkilötietojen osalta valtioneuvoston kanslia
asiakirjahallinnon palvelujen tuottajana. Asiakasrekisteriin sisältyvien tietojen osalta
yhteisrekisterinpitäjinä toimivat Taiteen edistämiskeskus, Museovirasto ja Suomen
Akatemia.

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

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
-

Opetus- ja kulttuuriministeriössä vireille tulevien valtionavustus- ja palkintoasioiden
sekä valtionosuuden piiriin hakeutumista koskevien asioiden rekisteröinti
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-

Rekisteröityjen asioiden valmistelu ja päätöksenteko

-

Päätöksen ja muiden asiakirjojen toimittaminen rekisteröidyille sekä
valtionavustusten hakijoiden muu informointi

-

Rekisteröityjen asioiden metatietojen ja asiakirjojen säilyttäminen ja arkistointi
tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti

-

Henkilöille maksettujen apurahojen ja myönnettyjen palkintojen saajien
ilmoittaminen Verohallinnolle

-

Käyttäjähakemistot: käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta

-

Tutkimuksellinen ja tilastollinen käsittely

5 Henkilötietojen käsittelyperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan calakohtaan (lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen).
-

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä (310/2010)

-

Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003)

-

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019)

-

Arkistolaki (831/1994)

6 Käsiteltävät rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
-

Asiakasrekisteriin tallennettavat henkilöasiakkaan nimi- ja yhteystiedot sekä
henkilötunnus ja pankkiyhteystiedot

-

Asiakirjoihin sekä asioiden ja asiakirjojen metatietoihin sisältyvät henkilötiedot

-

Salama-käyttäjien tiedot

7 Henkilötietojen käsittelijät ja vastaanottajat
Henkilötietojen käsittelijöitä ovat
-

CGI, ohjelmiston ylläpito

-

Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC, konesalipalvelut

-

Posti Messaging Oy, asiakirjojen toimitus paperilla

-

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet)

-

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus (Valtori), Salama-käyttäjien tiedot

Urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahan saajien sekä palkintojen saajien tiedot
ilmoitetaan verohallinnolle.
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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
Henkilötietoja säilytetään arkistolain ja tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.
Valtionavustusasioihin liittyvät asiakirjat säilytetään pääsääntöisesti 15 vuotta. Asioiden
rekisteröintitiedot diaarissa säilytetään pysyvästi, samoin asiakkaan tiedot osana asian
käsittelyn tietoja.

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.

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