TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterinpitäjä
Varsinais-Suomen ELY-keskus (PL 236, 20101 Turku)
2. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt:
Salli Uljas (sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)
3. Tietosuojavastaava
Sanni Harju
Tietosuojavastaava
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
tietosuoja.keha@ely-keskus.fi
4. Rekisterin nimi:
Luonnonsuojelulain mukaisten rauhoitettuja lintuja koskevat poikkeusluvat ja poikkeusluvilla tehtyjen
toimenpiteiden Webopol-kyselyllä toimitettavat raportoinnit.
5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään luonnonsuojelulain mukaisten lajisuojelun poikkeuslupa-asioiden valmistelussa, päätösten antamisessa, lupien mukaisten toimenpiteiden raportoinnissa sekä luvankäytön
valvonnassa. Henkilötietojen kokoaminen on välttämätöntä, jotta saapuneet dokumentit (mm. hakemukset ja raportit tehdyistä toimenpiteistä) voidaan yksilöidä luvanhakijoihin ja lupa-alueisiin. Henkilötietoja tarvitaan myös luvanhakijoiden ja -haltijoiden kanssa käytävää yhteydenpitoa varten sekä
maksullisissa päätöksissä asioiden käsittelymaksujen laskuttamista varten. Lisäksi hakijan (asiakas)
henkilötietojen kerääminen on välttämätöntä asian ja mahdollisen päätöksen ja siihen liittyvien velvoitteiden sisällön selvittämiseksi ja määrittämiseksi.
6. Rekisterin sisältämät henkilötiedot
•
•
•
•
•
•
•
•

Asiakkaan nimi
Asiakkaan osoite
Asiakkaan puhelinnumero
Asiakkaan sähköpostiosoite
Asiakkaan henkilötunnus
Y-tunnus
Tilatunnus ja peltolohkotunnukset
Kiinteistötunnus/tunnukset

Kaikissa tapauksissa kaikkien em. henkilötietojen kerääminen ei ole tarpeen.
7. Tiedon säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään 20 vuotta tai pysyvästi riippuen siitä, miten säilytysaika on määritelty ELYkeskuksen tiedonohjaussuunnitelmassa.
8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjän omasta toiminnasta ja rekisteröidyltä syntyvät tietolähteet. Lisäksi Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmä sekä Ruokaviraston peltolohkorekisteri.
9. Tietojen luovutus
Varsinais-Suomen ELY-keskus voi luovuttaa rekisterin sisältämiä tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti organisaation
ulkopuolelle. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojaus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 32
Rekisterin tiedot tallennetaan USPA-asianhallintajärjestelmään. Manuaalinen aineisto käsitellään
koulutetun henkilökunnan toimesta tietojen suojaustasoa vastaavassa lukituissa tiloissa. Rekisteri
on tallennettu palvelimelle, johon ei ole pääsyä ulkopuolisilta. Henkilötietojen käsittely on rajattu
ELY-keskusten ja TE-toimistojen työntekijöiden edellyttämässä laajuudessa käyttöoikeuksin.
Asiat on jaettu julkisiin ja ei julkisiin. Asioiden ja asiakirjojen luku- ja muokkausoikeuksia rajataan
käyttöoikeuksilla, jotka annetaan virkamiesten työtehtävien perusteella.
Luvaton käyttö voidaan jäljittää järjestelmän lokitiedoista. Virkamiehet vastaavat tallentamiensa tietojen oikeellisuudesta ja käsittelystä. Asiakirjojen käsittelyä on ohjeistettu KEHA-keskuksen intranetsivuilla. Vain virkatehtävien suorittamisen kannalta tarpeellisten henkilötietojen käsittely on sallittua.
11. Tarkastusoikeudet ja tietojen pyytäminen
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 15
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja
käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin.
Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, voi Rekisterinpitäjä periä tietojen antamisesta aiheutuvat hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun (artikla 12 [5]).
Voit pyytää ja saada nähtäväksesi sinusta tallennetut henkilötietosi lähettämällä allekirjoitetun tietopyyntölomakkeen kirjeellä tai sähköpostitse oman alueesi ELY-keskuksen kirjaamoon. Tietopyyntölomake ja ELY-keskusten yhteystiedot löydät täältä: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-jahenkilotietojen-kasittely
12. Tiedon korjaamisoikeus ja oikeus tietojen poistamiseen
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 artikla 16 ja 17
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Mikäli rekisteröidyllä on oikeus poistattaa hänestä tallennetut henkilötiedot, tulee rekisterinpitäjän turvata toimenpiteillään rekisteröidyn tahdon
toteutuminen. ELY-keskusten yhteystiedot löydät täältä: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely
13. Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Tarvittaessa voi valittaa tai
tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. www.tietosuoja.fi

