Tietosuojaseloste
Tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR)
Rekisterin nimi

Maailmalle.net, henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Opetushallitus

23.5.2018

PL 380, 00531 Helsinki (käyntiosoite Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki)

Sähköposti: kirjaamo [at] oph.fi
Puhelinvaihde: +358 29 533 1000

Rekisterinpitäjän edustaja

Niina Juuti

Sähköposti: niina.juuti [at] oph.fi
Puhelin: +358 29 533 1000 (vaihde)
Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus sekä käsittelyn
oikeusperuste

Rekisterin tietosisältö

Jyrki Tuohela
Sähköposti: tietosuoja [at] oph.fi
Puhelin: +358 29 533 1000 (vaihde)
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella.

Henkilön tiedot
• Pakollinen tieto, jos haluaa saada vastauksen: henkilön
sähköpostiosoite
• Valinnaiset tiedot: henkilön nimi ja/tai puhelinnumero

Henkilötietojen
vastaanottajat tai
vastaanottajaryhmät

Maailmalle.net-tiimin jäsenet ja heidän sijaisensa voivat vastaanottaa ja
käsitellä henkilötietoja. Jos kysymyksesi kuuluu jollekin toiselle
vastaanottajalle tai tiimille Opetushallituksessa, välitämme viestisi
eteenpäin oikeaan paikkaan sähköpostitse.
Tietoja luovutetaan Opetushallituksen ulkopuolelle ainoastaan voimassa
olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa tai rekisteröidyn
suostumuksella.

Tietojen siirrot kolmansiin
maihin

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen
säilyttämisaika

Opetushallitus säilyttää käyttäjän tietoja kulloinkin voimassaolevan
lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä
tietosuojakäytännössä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Kun
henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötiedot.

Kuvaus teknisistä ja
organisatorisista
suojatoimista (art 32
kohta 1)

A Manuaalinen aineisto
-

B Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Palvelussa tietojen käsittely on mahdollista vain henkilöille, joiden tehtäviin
se kuuluu. Järjestelmien teknisestä tietoturvasta huolehditaan ja
tietoturvapoikkeamia seurataan sekä niihin reagoidaan.

Rekisteröidyn oikeudet

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.
Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle:
Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki.
Tarkastuspyynnössä tulee mainita:
• nimi
• henkilötunnus
• rekisterin nimi
• sähköpostiosoite
• täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman
aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset
henkilötiedot.

Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana.
Muussa tapauksessa Rekisterinpitäjä voi periä tietojen antamisesta
aiheutuvat hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun (artikla 12 [5]).

Onko henkilötietojen
antaminen lakisääteinen
tai sopimukseen
perustuva vaatimus

Henkilö antaa itse yhteystietonsa verkkolomakkeella, jotta hänen
kysymyksiinsä tai palautteeseen voidaan vastata. Jos henkilö ei anna
yhteystietojaan, häneen ei voida ottaa yhteyttä.

Tiedot siitä, mistä
henkilötiedot on saatu

Henkilö antaa itse yhteystietonsa. Henkilötietoja ei saada yleisesti saatavilla
olevista lähteistä.

Käytetäänkö tietoja
automaattiseen
päätöksentekoon ja/tai
profilointiin

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin eikä tietoihin kohdisteta
automaattista päätöksentekoa.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus väitetystä henkilötietojenkäsittelyrikkomuksesta
kantelemalla asiasta valvontaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutetulle)

