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Rekisterin tai käsittelytoimien kokonaisuuden nimi
Maailman markkinat -julkaisun tilaajarekisteri

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

Rekisterin edustajan yhteystiedot
Taloudellisten ulkosuhteiden osasto, TUO-01
Jonna Berghem
Sähköposti: tuo-01@formin.fi

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

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Maailman markkinat on ulkoministeriön taloudellisten ulkosuhteiden osaston julkaisema
ajankohtaisjulkaisu. Tilaajarekisteriä käytetään julkaisun lähettämiseen sen tilanneille luonnollisille ja
oikeushenkilöille. Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a)
alakohdan mukaiseen suostumukseen.

Rekisteröityjen ryhmät ja niihin liittyvät henkilötietoryhmät
Rekisteröityjä voivat olla sekä luonnolliset henkilöt että oikeushenkilöt. Rekisterissä käsiteltäviä henkilötietoja ovat
nimi, sähköposti ja titteli.
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Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät
Ulkoministeriön taloudellisten ulkosuhteiden osasto on Maailman markkinat -julkaisun tilaajarekisterin
ylläpitäjä ja henkilötietojen ainoa vastaanottaja.

Säännönmukaiset tietolähteet
Julkaisun tilaajat ilmoittavat henkilötietonsa itse tilauksen yhteydessä.

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

Henkilötietojen säilytysaika
Tilaajarekisterissä olevien henkilöiden tietoja päivitetään heidän omien ilmoitusten ja pyyntöjen
perusteella. Henkilötietoja säilytetään tilaajan suostumuksen voimassaoloajan.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Digitaalisesti käsiteltävien tietojen suojaus luvattomalta tarkastelulta tai muuttamiselta:
- Tietoliikennetekninen salaus, sovellustason salaus, käyttäjän henkilöllisyyden todentaminen
keskitettyä autentikointia käyttäen.
- Järjestelmän luvaton käyttö on estetty, käyttöä valvotaan ja luvattoman käytön yrityksestä jää
lokimerkintä.
Rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

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
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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

