
 
 

Tietosuojaseloste 
 
 

1. Rekisterin nimi 
 

Kyselyt ja tilaisuuksiin ilmoittautumiset Webropol-kysely- ja raportointityökalulla 
 
2. Rekisterinpitäjä 

 
Ympäristöministeriö (Y-tunnus 0519456-1) 
Aleksanterinkatu 7 
PL 35 
00023 VALTIONEUVOSTO  
 
3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Teemu Pokela, visuaalinen suunnittelija 
teemu.pokela@ym.fi 

 
4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
 
Maija Seppälä, erityisasiantuntija  
tietosuoja@ym.fi 

 
5. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste  

 
Webropol-kysely- ja raportointityökalua käytetään apuna ilmoittautumisten keräämiseen ja kyselyiden 
laatimiseen rekisteröidyille. Henkilötietojen käsittely on tarpeen ja oikeasuhtaista viranomaisen 
toiminnassa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi.   
 
6. Rekisteröityjen ryhmät ja niihin liittyvät henkilötietoryhmät  

 
Rekisteröidyt ovat rekisterinpitäjän tilaisuuksiin osallistujat ja kyselyihin vastaajat. Rekisteröidyt ovat 
sekä ympäristöministeriön henkilöstön jäseniä että eri sidosryhmien edustajia. 

 
Rekisteriin tallennetaan henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja, kuten: nimi, 
sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Sähköpostitse lähetetyistä kyselyistä rekisteriin jää henkilötietoina 
aina vastaajan sähköpostiosoite ja hänen vastauksensa kysyttyyn asiaan.  
 
Kyselyt pyritään toteuttamaan anonyymisti, mikäli se käyttötarkoituksesta riippuen on mahdollista. 

 
7. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät  
 
Webropol Oy käsittelee henkilötietoja palvelun tuottajana. 
 
Julkisia henkilötietoja saatetaan luovuttaa osana viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun 
lakiin (621/1999) perustuvaa tietopyyntöä. 
 



 
 

8. Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin 
 

Henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 

9. Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat  
 

Ilmoittautumistiedot säilytetään tilaisuuden ja tarvittavien jälkitoimien ajan, jonka jälkeen ne 
poistetaan.  

 
Kyselyistä arkistoidaan kyselykooste esimerkiksi hankkeen päätyttyä ja tiedot poistetaan 
kyselyjärjestelmästä. Kyselykooste säilytetään siten, kuin tiedonohjaussuunnitelmassa on määrätty tai 
kuten ympäristöministeriön tehtävien hoitaminen edellyttää. 

 
10. Mistä henkilötiedot on saatu sekä tarvittaessa se, onko tiedot saatu yleisesti saatavilla olevista 

lähteistä 
 
Henkilötiedot saadaan Webropol-työkalulla tehtyihin kyselyihin vastanneilta ja ilmoittautuneilta 
itseltään.  
 
11. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Oikeus saada pääsy tietoihin  
Rekisteröity voi pyytää jäljennöksen itseään koskevista tiedoista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän 
edustajaan. Tietoja pyydettäessä rekisteröidyllä on velvollisuus osoittaa henkilöllisyytensä ja siten 
oikeutensa tietojen tarkastamiseen.  
 
Oikeus tietojen oikaisemiseen  
Jos rekisteröity havaitsee, että hänen tiedoissaan on epätarkkuuksia tai virheitä, hän voi pyytää 
tietojensa oikaisemista. Rekisteröidyn tulee yksilöidä pyynnössään, mikä tieto on hänen käsityksensä 
mukaan virheellinen, millä perusteella, ja miten tietoa tulisi muuttaa. Rekisteröity voi myös pyytää 
henkilötietojensa täydentämistä, jos ne ovat puutteelliset. 
 
Oikeus tietojen rajoittamiseen  
Jos rekisteröity on kiistänyt henkilötietojensa käsittelyn lainmukaisuuden, henkilötietojensa 
paikkansapitävyyden taikka vastustanut tietojensa käsittelyä, hänellä on oikeus pyytää henkilötietojensa 
käsittelyn rajoittamista, kunnes niiden paikkansapitävyys ja käsittelyn lainmukaisuus on varmistettu. 
 
Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä 
Rekisteröity voi vastustaa tietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä 
perusteella. Tällöin rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä hänen henkilötietojaan, paitsi jos käsittelyyn on 
olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edun ja oikeudet, tai jos 
tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.  

 
Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle  
Jos rekisteröity haluaa valittaa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi ottaa ensisijaisesti yhteyttä 
rekisterinpitäjän edustajaan. Rekisteröidyllä on oikeus valittaa tietojensa käsittelystä myös 
valvontaviranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivut 
ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi. 


