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Rakennerahastojen uutiskirjerekisterin tietosuojaseloste
22.5.2018

RAKENNERAHASTOJEN UUTISKIRJEREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA
HENKILÖTIETOLAKI (523/1999) 10§
EU:N YLEINEN TIETOSUOJA-ASETUS *

1.

Rekisterinpitäjä

Nimi
Työ- ja elinkeinoministeriö, alueet ja kasvupalvelut -osasto
Osoite
PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO
Muut Yhteystiedot
puh. 029516001, kirjaamo(at)tem.fi

2.

Yhteyshenkilöt rekisteriä
koskevissa asioissa

Yhteyshenkilöt
Ylitarkastaja Leena Lyra
Ylitarkastaja Kaisa Saarinen
Osoite
PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO
Yhteystiedot
leena.lyra(at)tem.fi
kaisa.saarinen(at)tem.fi

3.

Rekisterin nimi

Rakennerahastojen uutiskirjerekisteri

4.

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Sähköpostilla tapahtuvan uutiskirjeen jakelu. Lukijat voivat
tilata sähköpostiviestin uutiskirjeen ilmestymisestä (valtakunnallinen uutiskirje sekä Etelä-, Itä-, Länsi- ja PohjoisSuomen uutiskirjeet).

5.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn tilaajan nimi ja sähköpostiosoite

6.

Säännönmukaiset tietolähteet

Uutiskirjeen lukija tilaa sähköpostin uutiskirjeen ilmestymisestä. Julkaisujärjestelmän kautta viesti saapuu automaattisesti. Julkaisujärjestelmään tallentuu henkilön nimi ja sähköpostiosoite, jotka kerätään internetissä asiakkaan suostumuksella. Tilaamalla uutiskirjeen rekisteröity antaa suostumuksensa henkilötietojensa säilyttämiseen (nimi ja sähköposti). Henkilötiedot ovat poistettavissa rekisteristä.

7.

Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta eteenpäin mihinkään tarkoitukseen. Uutiskirjeen ylläpitäjällä on mahdollisuus käyttää sähköpostiosoitetta myös muuhun ylläpitäjän sähköpostiviestiin.
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8.

Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9.

Rekisterin suojauksen
periaatteet

Tiedot säilytetään uutiskirjeen julkaisujärjestelmässä. Rekisteritietoihin pääseminen edellyttää kirjautumista henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka annetaan rakennerahastot.fi -sivuston päivittäjille. Vain rekisterinpitäjällä on käyttöoikeus rekisteritietoihin.

10.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Rekisterinpitäjän on toimitettava kaikki tiedot rekisteröidystä,
jos hän näin pyytää. Tiedot annettava kirjallisesti ja tapauksen mukaan sähköisesti.

11.

Henkilötietojen oikaisu ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy
häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää
kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn
rajoittamista.

12.

Henkilötietojen poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa poistoon sekä siihen,
ettei tietoja käsitellä sen jälkeen, kun henkilötietoja ei enää
tarvita niitä tarkoituksia varten, joita varten ne kerättiin, kun
rekisteröity on perunut tietojenkäsittelyä koskevan suostumuksensa tai kun hän on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä. Henkilötiedot voi poistaa klikkaamalla uutiskirjeestä löytyvää ”peru uutiskirje” -linkkiä tai olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään.

13.

Henkilötietojen jäljennös

Jos rekisteröity pyytää jäljennöksiä häntä koskevista tiedoista, rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot toimitetaan yleisesti käytetyssä sähköisessä
muodossa, paitsi jos rekisteröity toisin pyytää.

14.

Tietoturvaloukkaus

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen tapahtuessa rekisterinpitäjän on ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä.

15.

Muut oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27. päivänä huhtikuuta 2016,
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).
Rakennerahastojen uutiskirjerekisterin tietosuojaseloste käsittelytoimista perustuu henkilötietolakiin
(523/1999) 10§ sekä EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (27.4.2016). Tarkempia tietoja EU:n tietosuoja-asetuksesta saatavilla suomeksi osoitteesta http://www.privacy-regulation.eu/fi/index.htm sekä
Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

