TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

Päivitetty 25.5.2018

Nimi

Ulkoministeriö (Y-tunnus 0245973-9)
Osoite

PL 415, 00023 Valtioneuvosto
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

p. +358 295 350 000
sp: kirjaamo.um@formin.fi
Nimi
2
Hanna Päivärinta
Yhteyshenki- Tiedottaja
Osoite
lö rekisteriä PL 481, 00023 Valtioneuvosto
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
VIE-30@formin.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Maailma 2030 -uutiskirjerekisteri

Uutiskirje tiedottaa Maailma 2030 -verkkosivun sisällöistä ja markkinoi opettajille maksutonta
aineistoa globaalikasvatuksen tueksi.
Maailma 2030 -uutiskirjeen rekisterin käsittelijä on MailChimp-yritys.
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
(Tietosuoja-asetus, artikla 6, laki ulkoasiainhallinnosta, ulkoasiainministeriön työjärjestys 38§, laki
viranomaisen toiminnan julkisuudesta 20§ "viranomaisen velvollisuus tuottaa ja jakaa tietoa".)

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisterissä on opetusalan organisaatioita ja ammattilaisia, sekä uutiskirjeen tilaajia. Rekisterissä on
henkilöstä tai organisaatiosta nimi ja sähköpostiosoite.

6
Tietolähteinä ovat julkisesti saatavilla olevat yhteystiedot ja henkilöiltä itseltään saadut uutiskirjeen
Säännönmu- tilaukset.
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Ei ole.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Rekisteritietoja käsittelee MailChimp ja tietoja säilytetään MailChimpin palvelimilla Yhdysvalloissa.
MailChimp noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyä, joka määrittelee
yhdysvaltalaisten yritysten henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja säilyttämistä Euroopan unionin
jäsenmaissa. Ulkoministeriöllä ja MailChimpillä on sopimus henkilötietojen käsittelystä.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ei ole.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Uutiskirjeen sähköpostiosoitelista on taulukkotiedosto, joka on tallennettu kehitysviestinnän yksikön
sähköiseen ryhmätyötilaan.Työtilaan on käyttöoikeus vain yksikön työntekijöillä. Käyttöoikeuksia
hallinnoi ryhmätyötilajärjestelmän pääkäyttäjä.
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä
muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen
tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen
avulla.
Ainoastaan yksikön työntekijöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo
vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen
tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.
10
Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuksen voi tehdä
maksuttomasti kerran vuodessa. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:
pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten
tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä
oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
Tarkastuspyyntö osoitetaan:
Nimi: Ulkoministeriö (Y-tunnus 0245973-9)
Osoite: PL 415, 00023 Valtioneuvosto
Puhelinnumero: 0295 351 861
Sähköposti: kirjaamo.um@formin.fi

Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla olevasta
ohjeistuksesta Toimintaohjeita rekisteröidylle.
11
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista, tarkastaa ja
Oikeus vaatia tarvittaessa saada korjattua, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena
tiedon
rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on
korjaamista kirjattu virheellisesti rekisteriin.

12
Henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle www.tietosuoja.fi
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

