Tietosuojaseloste
Tämän selosteen tarkoituksena on informoida henkilötietojen käsittelystä EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Selostetta päivitetään tarvittaessa.
Laadittu 25.4.2022

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot
Uudenmaan ELY-keskus. PL 36, 00521 Helsinki
puh. 0295 021 000 (vaihde)
kirjaamo.uusimaa(a)ely-keskus.fi

2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa ja tietosuojavastaava
Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa :
Asiantuntija Miia Koivunen tai viestintäasiantuntija Katri Laitinen, Uudenmaan ELY-keskus.
Opastinsilta 12 B (PL 36), 00521 Helsinki. Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)ely-keskus.fi
Tietosuojavastaava:
tietosuoja.keha@ely-keskus.fi

3. Rekisterin nimi
Uudenmaan maaseutuohjelman Webropol-tietosuojaseloste.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
•
•

Asiakas- ja sidosryhmäkyselyjen toteutus toiminnan kehittämiseksi
Tapahtumailmoittautumisten ja palautelomakkeiden kerääminen sekä tapahtumaviestintä
tapahtumien toteuttamiseksi

Käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät
Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:
•
•
•

Yhteystiedot: nimi, osoite, organisaatio, sähköposti, puhelinnumero
Demografiset tiedot: sukupuoli
Muut asiakkaan itse antamat tiedot

6. Tiedon säilytysaika
Tietoja säilytetään ainoastaan sen aikaa, kun se on tehtävän kannalta olennaista, pääsääntöisesti
korkeintaan 12 kuukautta.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteinä ovat rekisteröidyt itse ilmoittautumisten tai kyselyiden yhteydessä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Yksittäisten kyselyiden kautta kerättävät tiedot ovat KEHA-keskuksen, ELY-keskusten sekä TEtoimistojen sisäistä tietoa, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle. Virastot käsittelevät
henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole
niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

11. Tarkastusoikeus ja tietojen pyytäminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee
lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

12. Tiedon korjaamisoikeus ja oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua. Korjauspyyntö tulee lähettää
kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistoa, ellei
tietojen säilyttämisestä toisin lainsäädännöllä säädetä.

13. Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu
Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.
Tietosuoja.fi
Lisätietoja ELY-keskusten henkilötietojen käsittelystä löydät verkkosivuiltamme https://www.elykeskus.fi/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely tai ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaamme
tietosuoja.keha(at)ely-keskus.fi

