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Rekisterin tai käsittelytoimien kokonaisuuden nimi
Matkustustiedotteiden tekstiviestipalvelu

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

Rekisterin edustajan yhteystiedot
Jouni Mölsä, viestintäjohtaja
Viestintäosasto
PL 415, 00023 Valtioneuvosto
Sähköposti: jouni.molsa@formin.fi

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

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Matkustustiedotteiden tekstiviestitilaajalistan ylläpito tukee yksikön työjärjestyksen mukaista
viestintätehtävää. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Rekisteröityjen ryhmät ja niihin liittyvät henkilötietoryhmät
Rekisteri koostuu asiakkaiden tiedoista. Rekisteriin on kerätty seuraavat tiedot: matkapuhelinnumero,
asiakkaan tilaama maa.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät
Tietojen käsittelijänä toimii ulkoasiainhallinto. Tietoja ei luovuteta eteenpäin.
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Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilöiden matkapuhelinnumerot ja tilatut maat saadaan palveluun lähetetyistä tekstiviesteistä.

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

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään suostumuksen voimassaoloajan. Rekisteröidyn tiedot poistetaan, kun
rekisteröity peruu suostumuksensa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoturva ja henkilötietojen suojaus huomioidaan suunnitelmallisesti kaikessa tiedon käytössä ja
käsittelyssä. Ulkoministeriö käsittelee kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja lainsäädännön
edellyttämällä tavalla.
Tietokanta on tallennettu ulkoministeriön hallinnoimalle tietokantapalvelimelle. Tietokantaan on
käyttöoikeus vain viestintäosaston kehittämistiimin työntekijöillä. Käyttöoikeuksia hallinnoi
viestintäosaston kehittämistiimi. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia ja
tietojenkäsittelyoikeuksien hallinnan avulla valvotaan, että tietoja saavat käsitellä työtehtävissään vain
siihen oikeutetut henkilöt.

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
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
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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

