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KIPSI-hanke, kipsin levittäminen Suomen rannikkoalueelle
Tietosuojaseloste
Tämän selosteen tarkoituksena on informoida henkilötietojesi käsittelystä osana KIPSI-hankkeen
toimintaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Selostetta päivitetään
tarvittaessa.

1. Rekisterinpitäjä, rekisterinpitäjän yhteystiedot ja tietosuojavastaava
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Ympäristövastuualue
Itsenäisyydenaukio 2, PL 236 20101, Turku
Puhelinvaihde: 0295 022 500
Verkkosivut: www.ely-keskus.fi/kipsinlevitys
Tietosuojavastaava: tietosuoja.keha@ely-keskus.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohtaan
Yleinen etu ja julkinen valta (Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä
22.12.2009/1593). Tietoja käsitellään osana vesien- ja merenhoidon järjestämistä
(22.12.2009/1593) KIPSI-hankkeen toteuttamiseksi näissä käyttötarkoituksissa:
-

Viestintä ja neuvonta
Tuen hakemisen järjestäminen ja tuesta päättäminen
Myönnetyn tuen toimittamisen järjestely
Palautteen ja valituksien käsittely ja kerääminen

3. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
-

Ensisijaisen viljelijän nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite ja
puhelinnumero
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-

Tilatunnus ja sen hallintaan kuuluvien peltolohkojen tunnukset ja nimet sekä
kunkin lohkon geometria- ja pinta-alatieto.

4. Tiedon säilytysaika
Tiedot arkistoidaan ELY-keskuksen tiedonohjaussuunnitelman mukaan. Säilytysaika perustuu
arkisto- ja erityislakeihin, sekä toiminnan tarpeeseen dokumentoida ja taata sekä viranomaisen
että yksityisen henkilön ja yhteisön oikeusturva.
Hakemus- ja päätösasiakirjoissa olevia tietoja säilytetään määräaikaisesti 10 vuotta ELYkeskuksessa.
Muut KIPSI-hankkeen toiminnan aikaiset henkilötietoja sisältävät asiakirjat, kuten
sähköpostilistat hävitetään, kun niiden tarve lakkaa tai hanke päättyy, jolloin vuorovaikutuksen
ja viestinnän tarve päättyy.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Vuosittain tiedonluovutuspyynnön perusteella Ruokaviraston luovuttamat tiedot.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tarpeelliset yhteystiedot luovutetaan neuvontaa antavalle organisaatiolle sekä
kipsintoimittajalle logistiikan järjestelemiseksi. Tieto kipsikäsitellyistä peltolohkoista
luovutetaan vuosittain Ruokavirastolle. Varsinais-Suomen ELY-keskus voi luovuttaa KIPSIhankkeessa käsiteltyä lohkotietoa myös muille koordinoimilleen hankkeille, jos niiden
käyttötarkoitus lain vesien ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) 5 § mukaisiin tehtäviin.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Palvelussa oleviin tietoihin ja on pääsy vain niillä henkilöillä, jota asia koskee tai joilla on asian
käsittelyyn edellyttämä valtuus. Tunnistautuminen Palveluun tapahtuu vahvalla
tunnistautumisella. Verkkoyhteys on SSL-suojattu ja käsiteltävät tunnistetiedot välitetään aina
vahvaa salausta käyttäen.
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Palveluun tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja
käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät tai tämän valtuuttamat
kolmannen tahon työntekijät.
Rekisteritietojen tarkastaminen on suojattu työntekijän sähköisellä tunnistuksella, ja tietojen
tarkastamisesta tallennetaan merkintä Palvelun lokiin. Rekisterinpitäjän työntekijät tai
alihankkijoiden työtekijät eivät pääse perusteettomasti tarkastelemaan käyttäjän Palvelussa
olevia tietoja.
Lokitiedoston tietoja käytetään ainoastaan palvelun mahdollisten toimintavirheiden sekä
tietoturvauhkien selvittämiseen. Pääsy lokitiedostoihin on sallittu vain niille henkilöille, jotka
osallistuvat edellä kuvattujen ongelmien selvittämiseen.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, käsittelemmekö häntä koskevia henkilötietoja ja oikeus
saada jäljennös omista henkilötiedoistaan.

Rekisteröity voi pyytää ELY-keskusta oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot.

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen
tilanteeseen liittyvällä perusteella silloin, kun ELY-keskus käsittelee tietoja yleistä etua koskevan
tehtävän suorittamiseksi tai ELY-keskukselle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.
-

Henkilötietojen käsittelyä voi pyytää rajoittamaan seuraavissa tilanteissa:
tiedot ovat rekisteröidyn mielestä virheellisiä
rekisteröity on vastustanut henkilötietojesi käsittelyä, mutta pyyntöäsi ei ole vielä
käsitelty
rekisteröity tarvitsee tietoja oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi
tietoja käsitellään lain vastaisesti, mutta rekisteröity ei halua, että tiedot
poistetaan

Oikeuksia koskevan pyynnön
asiointilomakkeella tai postitse.

voi

esittää

ELY-keskuksen

kirjaamoon

sähköpostilla,

Tiedot ja toimenpiteet ovat rekisteröidylle maksuttomia, paitsi jos pyynnöt ovat ilmeisen
perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo henkilötietojen
käsittelyssä rikottavan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Suomessa valvontaviranomaisena
toimii tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi; Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800,
000521 Helsinki).

