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Tietojen käsittelyn tarkoitus
Sidosryhmäyhteistyö on tärkeä osa ympäristöministeriön työtä. Sidosryhmiimme kuuluvat esimerkiksi kansalaiset, järjestöjen
edustajat, tiedotusvälineiden edustajat, oman hallinnonalan yhdyshenkilöt sekä muut viranomaiset. Olemme yhteydessä sidosryhmiimme monin eri tavoin. Yhteistyömme muotoja ovat esimerkiksi tiedonvaihto- ja välitys, järjestämämme tapahtumat ja
perustamamme toimi- ja neuvottelukunnat.
Sidosryhmäyhteistyön mahdollistamiseksi ympäristöministeriö kerää ja käsittelee sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden henkilötietoja. Toiminta perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta calakohta; julkisuuslaki 20 §).
Käsiteltävät henkilötiedot
Ministeriö ylläpitää sidosryhmäyhteistyötä varten näiden sidosryhmien yhteys- ja muita tietoja. Yleisimmin sidosryhmien edustajista tallennetaan esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, työpaikka/työnantaja, puhelinnumero ja virkanimike tai titteli/asema.
Käsiteltävät henkilötiedot kerätään julkisesti saatavilla olevista lähteistä, esimerkiksi sidosryhmien internetsivuilta, tai sidosryhmiltä itseltään.
Tietojen käsittely ja tietojen luovutus
Sidosryhmärekisterin tietoja käsittelevät ympäristöministeriön virkamiehet. Erilaisten virallisten työryhmien ja neuvottelukuntien asettamiskirjeet tallennetaan ministeriön tiedonhallintajärjestelmään pysyvästi. Tietojärjestelmäpalvelut ministeriölle tuottaa valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori alihankkijoineen.
Ympäristöministeriö ei luovuta tietoja eteenpäin, paitsi milloin se on tapahtumapaikan turvallisuudesta vastaavien määräysten
mukaan tarpeen. Tapahtumissa (esimerkiksi seminaarit) suostumuksen antaneiden osalta osallistujalista voidaan jakaa muille
tapahtumaan osallistujille.
Mikäli sidosryhmäyhteistyöhön liittyy palkkioiden maksamista, ympäristöministeriö lähettää maksunsaajan ministeriölle toimittaman laskun edelleen valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen (Palkeet), joka vastaa palkkioiden maksamisesta.
Ministeriö ei säilytä kopioita laskuista tai niihin sisältyvistä henkilötiedoista.
Tietojen säilytysaika
Sidosryhmärekisterin tietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat viranomaisen lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi tarpeen. Tietoja tapahtumien osallistujista säilytetään seuraavan vastaavan samaan aihepiiriin liittyvään vuosittaisen tai muun säännönmukaisesti toistuvan tapahtuman järjestämiseen asti. Joidenkin tapahtumien osallistujatietoja voidaan säilyttää pysyvästi ympäristöministeriön tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti. Tästä ilmoitetaan osallistujille ilmoittautumisen yhteydessä. Henkilö yhteystietoineen poistetaan rekisteristä, jos vastaanottajaa ei löydy sähköpostilähetyksissä tai rekisteröidyn pyynnöstä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyillä on oikeus
 saada pääsy omiin henkilötietoihin
 tietojen oikaisemiseen
 tietojen käsittelyn rajoittamiseen
 tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Pääsy omiin tietoihin
Rekisteröity voi saada nähtäväkseen omat rekisteriin tallennetut tietonsa lähettämällä tätä koskevan tietopyynnön ympäristöministeriön kirjaamoon. Tietopyyntö tulee tehdä ympäristöministeriön verkkosivuilta löytyvällä lomakepohjalla.
Tietojen oikaiseminen tai täydentäminen ja käsittelyn rajoittaminen
Mikäli rekisteröity havaitsee, että hänen tiedoissaan on epätarkkuus, puute tai virhe, voi virheellisen tiedon poistamista pyytää
lähettämällä tätä koskevan vapaamuotoisen pyynnön ympäristöministeriön kirjaamoon. Rekisteröidyllä on oikeus myös pyytää
tietojensa käsittelyn rajoittamista.
Ympäristöministeriön kirjaamon yhteystiedot
Postiosoite: Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTO
Käyntiosoite: Ritarikatu 2B, Helsinki
Puhelinvaihde: 0295 16001
Sähköposti: kirjaamo@ym.fi
Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja valitus
Mikäli rekisteröity haluaa tehdä ilmoituksen henkilötietojensa käsittelyyn liittyvästä ongelmasta, pyydetään häntä ottamaan yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan. Ks. yhteystiedot edelliseltä sivulta.
Henkilötietojen käsittelystä voi myös valittaa valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle. Tarkemmat ohjeet asiasta löytyvät
tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivuilta.

