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Rekisterin tai käsittelytoimien kokonaisuuden nimi
Konsuliasioiden asianhallintajärjestelmä

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

Rekisterin edustajan yhteystiedot
Antti Putkonen
Konsuliasioiden yksikkö KPA-10
PL 415, 00023 Valtioneuvosto
Sähköposti: kpa-10@formin.fi

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

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään konsulipalvelulaissa ja muussa erityislainsäädännössä (esim. isyyslaki, passilaki)
ulkoministeriölle ja Suomen ulkomaanedustustoille säädettyjen lakisääteisten tehtävien suorittamiseksi.

Rekisteröityjen ryhmät ja niihin liittyvät henkilötietoryhmät
Rekisterissä käsitellään konsulipalveluita saavien asiakkaiden yleistietojen (nimi, syntymäaika,
henkilötunnus, kansalaisuus, sukupuoli, ikä) ja yhteystietojen (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
lisäksi konsulipalvelun antamiseksi tarpeellisia henkilön taloudellista tilannetta, terveydentilaa ja henkilön
muita olosuhteita koskevia tietoja.
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Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät
Henkilötietojen vastaanottajina voivat olla ulkoministeriön konsulipalveluyksiköt ja ulkomaan edustustot.
Konsulipalvelua saavan henkilön henkilötietoja voidaan luovuttaa rekisteröidyn suostumuksella. Lisäksi
konsulipalvelulaissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi välttämättömiä henkilötietoja voidaan
luovuttaa ilman suostumusta Suomen tai vieraan valtion viranomaiselle (esim. sosiaali- ja
terveysviranomaiset, pelastusviranomaiset, poliisi, toisen EU-jäsenvaltion ulkoministeriö ja edustusto).
Tietoja voidaan luovuttaa myös toisen viranomaisen (esim. KELA, sosiaali- ja terveysviranomaiset, poliisi)
lakiin perustuvan tietopyynnön nojalla.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan asiakkailta itseltään, muilta asianosaisilta sekä omaisilta ja muilta läheisiltä. Lisäksi, silloin
kun se on välttämätöntä konsulipalvelun antamiseksi, tietoja voidaan saada myös Suomen ja vieraan
valtion viranomaisilta (esim. sosiaali- ja terveysviranomaiset, pelastusviranomaiset, poliisi, toisen
EU-jäsenvaltion ulkoministeriö ja edustusto) sekä muilta toimijoilta, kuten vakuutusyhtiöiltä.

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

Henkilötietojen säilytysaika
Arkistolaitoksen arkistolain nojalla antaman päätöksen nojalla konsuliasioiden asianhallintajärjestelmän
tiedot säilytetään pysyvästi.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoturva ja henkilötietojen suojaus huomioidaan suunnitelmallisesti kaikessa tiedon käytössä ja
käsittelyssä. Ulkoministeriö käsittelee kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja lainsäädännön
edellyttämällä tavalla.
Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia ja rekisterin tietoja käyttävät vain näitä tietoja
työtehtävissään tarvitsevat henkilöt käyttöoikeuksiensa mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:
•

pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin eli oikeus tarkastaa itseään
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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
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

