Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 mukaiset tiedot rekisteröidylle.
Seloste on laadittu 21.5.2018.
1. Rekisterin nimi

Kulttuuriympäristön palveluikkuna

2. Rekisterinpitäjä ja
rekisterinpitäjän yhteystiedot

Nimi: Museovirasto
Osoite: Käyntiosoite: Sturenkatu 2a, Helsinki
Postiosoite: PL 913, 00101 Helsinki
Kirjaamo: 0295 33 6080
Sähköposti: kirjaamo@museovirasto.fi

3. Tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Jyrki Tuohela
Sähköposti: tietosuoja@oph.fi
Puhelin: 029 533 1000 (vaihde)

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus sekä käsittelyn
oikeusperuste

Käyttötarkoitus:
Henkilötietojen käsittelyn päätarkoitus on tarjota asiakkaalle
kulttuuriympäristöön liittyviä palveluita. Palvelussa olevia
henkilötietoja käsitellään mm. palautteiden ja ilmoitusten
käsittelyssä ja mahdollisessa yhteydenpidossa.
Käsittelyn oikeusperuste:
Käsittely perustuu Museoviraston lakisääteisiin tehtäviin (Laki
Museovirastosta 282/2004 ja Valtioneuvoston asetus
Museovirastosta 407/2004) sekä EU:n tietosuoja-asetuksen
(679/2016) 6 artiklan 1. e) mukaisen yleistä etua koskevan
tehtävän suorittamiseksi.

5. Rekisterin
tietosisältö/henkilötietoryhmät

Etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero.
Asiakkaiden palveluun syöttämät ilmoitustiedot sekä niiden liitteet,
kuten valokuvat ja valokuvien kuvaajatiedot.

6. Henkilötietojen vastaanottajat
tai vastaanottajaryhmät

Museovirasto voi käyttää tietojen käsittelytehtävien
toteuttamisessa Museoviraston sopimuskumppaneita, joille
saatetaan yhteistyön puitteissa siirtää henkilötietoja
tietosuojasopimuksen puitteissa.
Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja luovutetaan tarpeen vaatiessa
ulkopuolisille henkilöille tai organisaatioille seuraavasti:
• Palautteen välittämiseksi niille tahoille, jotka vastaavat
palautteeseen liittyvien korjausten tekemisestä tai muusta
asian jatkokäsittelystä. Tällaisia tahoja ovat erityisesti
maakuntamuseot, jotka hoitavat alueellaan
kulttuuriympäristön viranomaistehtäviä Museoviraston ja
maakuntamuseon välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti.
• Museovirasto voi luovuttaa asiakastietoja muille viranomaisille
voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa
rajoissa.

7. Tietojen siirrot kolmansiin
maihin tai kansainvälisille
järjestöille

Museovirasto ei luovuta henkilötietoja kolmansiin maihin tai
kansainvälisille järjestöille.

8. Henkilötietojen säilyttämisaika
tai ajan määrittämiskriteerit

Asiakkaan käyttäjätunnukseen liittyvät henkilötiedot poistetaan
palvelusta kahden vuoden käyttämättömyyden jälkeen.

9. Henkilötietojen käsittelyn
suojaaminen

Museovirasto on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset
toimet sekä vaatii sitä myös henkilötietojen käsittelijöiltä. Tietoja
käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan niiden käyttö
kuuluu.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Palveluun rekisteröityneellä asiakkaalla on oikeus:
• saada tieto palveluun tallennetuista henkilötiedoistaan
• omien virheellisten ja vanhentuneiden tietojen oikaisemiseen
• oman käyttäjätunnuksen poistamiseen
Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely
ole lainmukaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus
tietosuojavaltuutetulle.

11. Tiedot siitä, mistä
henkilötiedot on saatu sekä
tarvittaessa siitä, onko tiedot
saatu yleisesti saatavilla
olevasta lähteistä

Käyttäjätunnuksiin liittyvät henkilötiedot on saatu asiakkaalta
itseltään hänen rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi.

12. Käytetäänkö tietoja
automaattiseen
päätöksentekoon ja/tai
profilointiin.

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen
päätöksentekoon kuten profilointiin.

