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Rekisterin tai käsittelytoimien kokonaisuuden nimi
EU:n ylläpitämään vaalitarkkailurosteriin kirjautuneet sekä eri missioihin hakeneet ja tehtävään valitut
henkilöt.

Rekisterinpitäjä
Ulkoministeriö (Y-tunnus 0245973-9)
PL 176, 00023, Valtioneuvosto
Puhelinnumero: 0295 160 01, sähköposti: kirjaamo.um@formin.fi

Rekisterin edustajan yhteystiedot
Sari Rautio, Yksikönpäällikkö
Turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö POL-10
sähköposti: vaalitarkkailu.um@formin.fi

Tietosuojavastaava
Juha-Matti Laasonen
Sähköposti: tietosuoja@formin.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja kerätään EU:n vaalitarkkailutehtävistä tiedottamiseen, vuosittaisten tilastojen laadintaan ja
vaalitarkkailurekrytointeihin. Rekisteröidyt antavat itse henkilötietonsa tehtävistä tiedottamista varten
sekä hakiessaan vaalitarkkailutehtäviin. Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan
1 kohdan a ja c alakohtiin. Lue lisää toimintaamme ohjaavista laista ja asetuksista.

Rekisteröityjen ryhmät ja niihin liittyvät henkilötietoryhmät
Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin ryhmiin sisältyviä, rekisterin käyttötarkoituksen
kannalta tarpeellisia tietoja, jotka saadaan hakijalta hakemusvaiheessa. Näitä tietoja ovat:
• Perustiedot, kuten nimi, sukupuoli, syntymävuosi, sähköpostiosoite
• Työhakemukseen liittyvät tiedot, kuten mitä tehtäviä henkilö on hakenut, mihin tehtävään henkilö
on valittu, onko kyseessä ollut lyhytaikainen/pitkäaikainen vaalitarkkailu
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Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät
Tietojen käsittelijänä toimii ulkoministeriö.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterissä olevat tiedot saadaan henkilöiltä itseltään sekä EU:n vaalitarkkailurosterista.

Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille
Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika
Sähköpostituslistalla olevien henkilöiden sähköpostiosoitetietoja päivitetään heidän omien ilmoitusten ja
pyyntöjen perusteella. Rekisteritietoja käytetään apuna pitkän aikavälin rekrytoinneissa (säilytysaika 5
vuotta) ja tilastoinnissa (säilytysaika 10 vuotta).

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt, joiden
tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä. Nämä henkilöt
pääsevät järjestelmään henkilökohtaisilla rekisterinpitäjän sisäisen verkon käyttäjätunnuksilla, joiden
käytöstä ja ilmaisemisesta jokainen on solminut erityisen käyttäjätunnus- ja salassapitositoumuksen.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:
•
•

•

•

pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin eli oikeus tarkastaa itseään
koskevat tiedot. Lue lisää: Pyyntö henkilötietojen tarkistamiseksi
vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyynnössä tulee yksilöidä,
mikä tieto on virheellinen, millä perusteella se on virheellinen ja miten sitä tulisi muuttaa.
Rekisterinpitäjän on tehtävä oikaisu ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena
rekisterinpitäjälle
rajoittaa käsittelyä. Jos rekisteröity on ilmoittanut, että hänen tietonsa ovat virheellisiä, on
rekisteröidyllä oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on
varmistettu
perua suostumus. Käsiteltäessä henkilötietoja suostumuksen perusteella on rekisteröidyllä oikeus
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milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus, jonka jälkeen henkilötietoja ei käsitellä, ellei
käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta
•

pyytää tietojen poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan
henkilötiedon poistamista. Tämä oikeus ei koske niitä henkilötietoja, joita ulkoasiainhallinto tarvitsee
lakisääteisen tehtävän hoitamista varten

•

tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen
käsittely ei ole asianmukaista. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tietosuojavaltuutetun
verkkosivuilta: www.tietosuoja.fi

