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Opetus- ja kulttuuriministeriön tietosuojailmoitus rekisteröidylle
Koronaviruksen vaikutuksia kulttuurialalla selvittävä kysely
1 Yleistä
Tämä tietosuojailmoitus sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 13 ja 14
artiklan mukaiset tiedot rekisteröidylle (luonnolliselle henkilölle). Tämä ilmoitus annetaan
rekisteröidylle henkilötietoja kerättäessä.

2 Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 b, Helsinki
Postiosoite: PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO
Sähköpostiosoite: kirjaamo@minedu.fi
Puh. 0295 16001 (Valtioneuvoston vaihde)

3 Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Opetus- ja kulttuuriministeriön tietosuojavastaava
Sähköpostiosoite: okmtietosuojavastaava@minedu.fi
Postiosoite: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset:
-

tutkimuksellinen ja tilastollinen käsittely

-

tiedon tuottaminen koronaviruksen aiheuttamista vaikutuksista kulttuurialalle

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:
-

Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003) 11 § ja 18 §

-

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä (310/2010).

5 Käsiteltävät henkilötietoryhmät
-

nimi (etunimi, sukunimi)

-

yhteystiedot (sähköpostiosoite ja organisaatio)

6 Henkilötietojen käsittelijät ja vastaanottajat
Kyselyssä saatuja tietoja välitetään tutkimuksellista ja tilastollista käsittelyä varten
taiteenalakohtaisille organisaatioille. Välitettävät tiedot eivät sisällä henkilötietoja eikä
niitä ole mahdollista yhdistää tiedon toimittaneeseen organisaatioon. Kyselyn tuloksista
voidaan julkaista tilannekuvatietoa verkossa. Julkaistavista katsauksista ja tiedotteista ei
voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Henkilötietojen käsittelijänä on kyselyn teknisen
alustan palveluntuottajan roolissa Webropol Oy.

7 Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin tai
kansainvälisille järjestöille
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

8 Henkilötietojen säilyttämisajat
Henkilötietoja säilytetään 6 kuukautta kyselyn vastausajan päättymisen jälkeen.

9 Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto siitä, käsitelläänkö hänen
henkilötietojaan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää:
- itseään koskevat henkilötiedot
- rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan virheelliset tai vanhentuneet tiedot
- henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista,
rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.

10 Henkilötietojen lähde
Henkilötietoja on saatu rekisteröidyitä itseltään tai julkisista lähteisistä.

11 Automaattinen päätöksenteko
Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin, joilla olisi
vaikutuksia rekisteröityjen oikeuksiin tai vapauksiin nähden.

12 Henkilötietojen käsittelyn suojaaminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja
organisatoriset toimet sekä vaatii sitä myös henkilötietojen käsittelijöiltä.

