Vaalitarkkailujärjestelmän tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Nimi:

Ulkoministeriö

Osoite:

PL 415, 00023 Valtioneuvosto

Puhelin:

+358 295 16001

Yhteyshenkilö:
Nimi:

Sari Rautio

Osoite:

Turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö, PL 412,
00023 Valtioneuvosto

Muut yhteystiedot:

pol-10@formin.fi, +358 295 16001

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Nimi:

Juha-Matti Laasonen

Osoite:

PL 455, 00023 Valtioneuvosto

Muut yhteystiedot:

tietosuoja@formin.fi, +358 295 16001

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste
Henkilötietoja käytetään ETYJin ja EU:n vaalitarkkailutehtävistä tiedottamiseen, vuosittaisten
tilastojen laadintaan ja vaalitarkkailurekrytointeihin.
3. Rekisterin tietosisältö
-

Perustiedot, kuten
Nimi
Sukupuoli
Syntymävuosi
Sähköpostiosoite
Työhakemukseen liittyviä tietoja

-

mitä tehtäviä henkilö on hakenut
mihin tehtävään henkilö on valittu
onko kyseessä ollut lyhytaikainen/pitkäaikainen vaalitarkkailu
kielitaito
tieto vaalitarkkailukurssin suorittamisesta

4. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan henkilöltä itseltään hänen ilmoittautuessaan ETYJin/EU:n vaalitarkkailun
sähköpostituslistalle sekä hänen jättäessään hakemuksen ETYJin/EU:n vaalitarkkailutehtäviin.
5. Tietojen luovutukset
Tietojen käsittelijänä toimii ulkoministeriö, ja lisäksi tietoja luovutetaan Valtion talous- ja
henkilöstö- hallinnon palvelukeskukselle (Palkeet). Palkeet tuottaa ulkoministeriölle talous- ja
henkilöstöhallinnon tuki- ja asiantuntijapalveluja, jotka liittyvät vaalitarkkailijaksi valitun
määräaikaiseen työsuhteeseen ja matkalaskun tekemiseen.
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisen lakiin perustuvan tietopyynnön nojalla.
6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
7. Henkilötietojen säilytysaika
Sähköpostituslistalla olevien henkilöiden sähköpostiosoitetietoja päivitetään heidän omien
ilmoitusten perusteella.
Rekisteritietoja käytetään apuna pitkän aikavälin rekrytoinneissa (säilytysaika 5 vuotta) ja
tilastoinnissa (säilytysaika 10 vuotta).
8. 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.
9. Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin eli oikeus tarkastaa
itseään koskevat tiedot.
Korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus 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.
Oikeus 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.
Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan henkilötiedon poistamista.
Tämä oikeus ei koske niitä henkilötietoja, joita ulkoministeriö tarvitsee lakisääteisen tehtävän
hoitamista varten.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että
henkilötietojen käsittely ei ole asianmukaista. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät
tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html.

