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Rekisterin tai käsittelytoimien kokonaisuuden nimi
Viisumin hakeminen Suomeen (kolmansien maiden kansalaiset), SUVI-viisumijärjestelmä

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

Rekisterin edustajan yhteystiedot
Tommy Walkila
PL 423, 00023 Valtioneuvosto
Puhelinnumero: +358 295 351819, sähköposti: tommy.walkila-@formin.fi

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

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
SUVI-viisumijärjestelmä
on
Suomen
kansallinen
viisumihakemusten
käsittelyja
päätöksentekojärjestelmä. Rekisteri sisältää Suomen käsittelemien viisumihakemusten tiedot.
SUVI-viisumijärjestelmä on yhteydessä Schengen-maiden yhteiseen viisumitietokantaan VIS:iin (Visa
Information System), jonne VIS-hakemustiedot, valokuva sekä sormenjäljet tallennetaan.
SUVI-viisumijärjestelmä on ulkomaalaisrekisterin viisumiasioiden osarekisteri. Ulkomaalaisrekisteristä
säädetään laissa (1270/1997).

Rekisteröityjen ryhmät ja niihin liittyvät henkilötietoryhmät
Rekisterissä käsitellään viisumia hakevan henkilön henkilö-, matka- ja yhteystietoja, joita ovat nimi,
syntymäaika, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, työtiedot, kuva sekä mahdollisissa liitteissä olevat
muut tiedot. Lisäksi viisumiasioiden rekisteriin saa tallettaa tietoja edellä mainitun henkilön
perheenjäsenistä, hänen kanssaan samassa taloudessa asuvista henkilöistä ja Suomessa olevista
vastaanottajista silloin, kun se asian ratkaisemisen kannalta on tarpeen.
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Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät
Henkilötietojen vastaanottajina voivat olla ulkoministeriön kansalaispalveluyksiköt ja ulkomaan
edustustot.
Tietoja
voidaan
luovuttaa
Puolustusvoimille,
esitutkintaviranomaisille,
ministeriöille,
Väestörekisterikeskukselle, maistraateille, Eläketurvakeskukselle, Kansaneläkelaitokselle, kunnan
sosiaaliviranomaisille, työsuojeluviranomaisille ja Hätäkeskuslaitokselle. Ulkoasiainhallinto ei luovuta
asiakkaiden henkilötietoja muille tahoille, ellei laissa niin säädetä taikka Suomea sitovista kansainvälisistä
sopimuksista muuta johdu.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin sisältämät tiedot saadaan asiakkailta itseltään viisumihakemuksen jättämisen yhteydessä.
SUVI-järjestelmä tarkastaa tietoja myös muista viranomaisrekistereistä.

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

Henkilötietojen säilytysaika
Viisumijärjestelmän tietoja säilytetään 5 vuotta viimeisestä tiedon merkitsemisestä jos viisumin
voimassaolo on päättynyt.

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
koskevat tiedot. Lue lisää: Pyyntö henkilötietojen tarkistamiseksi
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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

