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Opetus- ja kulttuuriministeriön 
tietosuojailmoitus rekisteröidylle  

Matkustajaprofiili matkatoimistolle ja matkalaskuissa käsiteltävät 
henkilötiedot 
 

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 

Opetus- ja kulttuuriministeriö  

Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 b, Helsinki  

Postiosoite: PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO  

Sähköpostiosoite: kirjaamo.okm@gov.fi 

Puh. 0295 16001 (Valtioneuvoston vaihde) 

3 Yhteisrekisterinpitäjä 

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) 

Osoite: Kauppakatu 40, Postiosoite: PL 49, 80101 JOENSUU 

Puh. 02955 62000 (vaihde), sp-osoite: kirjaamo@palkeet.fi 

 

4 Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tietosuojavastaava  

Sähköpostiosoite: okmtietosuojavastaava@gov.fi 

Postiosoite: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO 
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5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset 

- Matkustajatietojen kerääminen matkatoimiston ja matkalaskujärjestelmän 
matkustajaprofiileja varten (nimi, yhteystiedot ja muut matkustajan profiilin 
muodostamiseen ja matkalaskujen maksamiseen liittyvät tiedot) 

- Matkojen varaaminen ja muut matkojen järjestämiseen liittyvät toimenpiteet. 
 
Palkeet käsittelee henkilötietoja yhteisrekisterinpitäjänä tuottaessaan palveluja 
asiakkalle. 

  

6 Henkilötietojen käsittelyperuste 

- Valtion virkamieslaki 750/1994  

- Hallintolaki 434/2003 

- Laki Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta 179/2019) 

- Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003)  

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

- Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus toteutuu EU:n tietosuoja-asetuksen 6 

artiklan 1c kohdan mukaan.   

7 Käsiteltävät rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät 

-  Nimi, yhteystiedot ja muut matkustajan profiilin muodostamiseen ja matkalaskujen 

maksamiseen liittyvät tiedot 

8 Henkilötietojen lähteet silloin, kun tietoja ei ole saatu 

henkilöltä itseltään 

Pääsääntöisesti henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään, mutta tapauskohtaisesti 
tiedot voidaan saada rekisteröidyn organisaatiolta tai muulta rekisteröidyn 
yhteyshenkilöltä. 

 

9 Henkilötietojen käsittelijät ja vastaanottajat 

Henkilötietojen käsittelijöitä tai vastaanottajia tapauskohtaisesti ovat:  

- Ministeriön matkapalveluja tuottava matkatoimisto  
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- Handi-järjestelmän arkisto Herkkä-palvelu 

- Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) ja maksatustietoja 

vastaanottavat pankit.  

- Verohallinto (tarvittaessa tulorekisteriin tehtävät ilmoitukset)  

- Tietoja voidaan luovuttaa yksittäistapauksissa lainsäädännön mukaisesti 

 

10 Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai 

kansainväliselle järjestölle 

Henkilötietoja voidaan tapauskohtaisesti matkakohteesta tai matkustajan tilanteesta 

johtuen luovuttaa EU/ETA -alueen ulkopuolelle matkan järjestämiseen liittyville 

osapuolille. 

11 Henkilötietojen säilyttämisajat 

Henkilötietoja käsitellään matkan järjestelyiden vaatima aika ja säilytetään 

käsittelytarpeen jälkeen taloushallinnon sekä arkistoinnin ohjeiden ja määräysten 

mukaisesti. 

12 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 

- henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista  

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, 

rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle.  

13 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin, joilla olisi 

vaikutuksia rekisteröityjen oikeuksiin tai vapauksiin nähden.  
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14 Henkilötietojen suojaaminen 

Opetus- ja kulttuuriministeriö rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja 

organisatoriset toimet sekä edellyttää niitä myös henkilötietojen käsittelijöiltä. 


