TIETOSUOJA JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY YMPÄRISTÖMINISTERIÖN
TIEDOTTEISSA JA UUTISKIRJEISSÄ
Tietosuoja-asetuksen artiklan 13 mukainen ulkoinen seloste
Rekisterin tai käsittelytoimien kokonaisuuden nimi
Ympäristöministeriön tiedotteiden ja uutiskirjeiden tilaajarekisteri
Rekisterinpitäjä
Ympäristöministeriö
PL 35, 00023 Valtioneuvosto, puhelinvaihde 0295 16 001, kirjaamo@ym.fi
Tietosuojavastaava Anna Saarinen, tietosuoja@ym.fi
Tietojen käsittelyn tarkoitus
Tiedotteissa ja uutiskirjeissä viestitään tilaajille ajankohtaisista asioista. Henkilötietoja ei käytetä muuhun
tarkoitukseen. Henkilötietojen käsittely perustuu tilaajan suostumukseen.
Henkilötietoryhmät
Rekisteröidyistä muodostuu kaksi henkilötietoryhmää: tiedotteiden tilaajat ja Kulttuuriymparistomme.fiuutiskirjeen tilaajat. Rekisteröidyiltä kerätään sähköpostiosoite, johon tiedote tai uutiskirje lähetetään.
Tietojen käsittely ja käsittelijät
Tilaajan sähköpostiosoite tallennetaan tiedotteen tai uutiskirjeiden tilauspalvelun jakelulistaan tilaajan
suostumuksen perusteella.
Tietoja käsittelevät tiedotteita tai uutiskirjeitä tekevät henkilöt ympäristöhallinnossa sekä järjestelmän
palvelutoimittaja Fujitsu Finland Oy. Kulttuuriymparistomme.fi-uutiskirjeen osalta henkilötietojen käsittelijänä
toimii lisäksi Suomen Kotiseutuliitto ja yhteisrekisterinpitäjinä myös opetus- ja kulttuuriministeriö sekä
Museovirasto.
Tietojen luovutus
Mikäli järjestelmän palvelutoimittaja vaihtuu, tiedot voidaan luovuttaa uudelle palvelutoimittajalle, jonka kanssa
ympäristöministeriö on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.
Tietojen säilytysaika ja tilauksen peruuttaminen
Tiedot säilytetään palvelussa siihen asti, kunnes tiedotteiden tai uutiskirjeiden jakelusta luovutaan tai kun tilaaja
itse peruuttaa tilauksen tiedotteen tai uutiskirjeen lopussa olevan peruutuslinkin kautta tai pyytää ministeriötä
poistamaan tiedot.
Rekisteröidyn oikeudet
Palvelun käyttäjänä Sinulla on oikeus
•
•
•
•
•

saada pääsy omiin henkilötietoihisi
tietojen oikaisemiseen
tietojen käsittelyn rajoittamiseen
tietojen poistamiseen
tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen

•

valituksen tekemiseen valvontaviranomaiselle

Pääsy omiin tietoihin
Voit saada nähtäväksesi omat tietosi, jotka uutiskirjejärjestelmään on tallennettu lähettämällä tietopyyntö
ministeriön kirjaamoon (kirjaamo@ym.fi). Mainitse pyynnössä uutiskirjeen nimi.
Tietojen oikaiseminen tai täydentäminen
Jos havaitset, että tiedoissasi on epätarkkuus, puute tai virhe, voit pyytää virheellisen osoitteen poistamista ja tilata
tämän jälkeen uutiskirjeen uudelleen. Mainitse pyynnössä, mistä uutiskirjeestä on kyse.
Käsittelyn rajoittaminen
Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, Sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes
tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.
Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön ja tietojen poistaminen
Voit poistaa tilaustietosi milloin tahansa peruuttamalla tilauksen lähetetystä uutiskirjeestä tai tiedotteesta
löytyvästä peruutuslinkistä.
Vaihtoehtoisesti voit pyytää ministeriötä poistamaan tietosi palvelusta. Lähetä poistopyyntö osoitteeseen
kirjaamo@ym.fi Mainitse pyynnössä, onko kyseessä tiedotetilaus vai uutiskirje, ja mikäli kyseessä on uutiskirje,
mainitse myös kirjeen nimi.
Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja valitus
Jos haluat tehdä ilmoituksen henkilötietojesi käsittelyyn liittyvästä ongelmasta, pyydämme Sinua ottamaan
yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan (ks. yhteystiedot sivun yläosasta).
Voit valittaa henkilötietojesi käsittelystä valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle.
•

Tietosuoja.fi

