Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 679/2016 mukaiset tiedot rekisteröidylle.
Seloste on laadittu 22.5.2018.
1. Rekisterin nimi

SALAMA-asianhallintakokonaisuudessa käsiteltävät henkilötiedot

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

3. Tietosuojavastaavan
yhteystiedot
4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus sekä käsittelyn
oikeusperuste

• Museovirastossa vireille tulevien asioiden rekisteröinti
• rekisteröityjen asioiden valmistelu ja päätöksenteko
• asiakirjojen toimittaminen rekisteröidylle
• rekisteröityjen asioiden ja asiakirjojen arkistointi
• tutkimuksellinen käsittely
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet:
•
•
•
•
•
•
•
•

5. Rekisterin
tietosisältö/henkilötietoryhmät

Laki Museovirastosta 282/2004
Asetus Museovirastosta 407/2004
Muinaismuistolaki 295/1963
Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta
115/1999
Laki rakennusperinnön suojelemisesta 498/2010
Arkistolaki (831/1994), 7 §
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), 13
§, 18 §, 27-28 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 1. c), 1. e)

Asiakasrekisteriin tallennettavat henkilötiedot
•

Henkilöasiakas:
o etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite
o valtionavustusasiakkaalla lisäksi henkilötunnus ja
pankkiyhteystiedot
o yhteystietojen tarkistuksessa VRK:n tietoluvan
mukaisesti saatavat henkilöiden nimi ja
osoitetiedot
• Organisaatioasiakas:
o yhteyshenkilön nimi- ja yhteystiedot
Asiakirjoihin ja niiden metatietoihin sisältyvät henkilötiedot
•

valtionavustushakemuksiin ja muihin
valtionavustusprosessiin liittyviin asiakirjoihin sisältyvät
henkilötiedot

•

muihin prosesseihin liittyviin henkilöä koskeviin
asiakirjoihin sisältyvät tiedot (esim. henkilöstöasiat,
kansalaiskirjeet, kantelut ja luvat)

Valtionavustusten asiointiliittymään kirjautuvien henkilötiedot
•

henkilöasiakkaan Suomi.fi-tunnistus VRK:n tietoluvan
mukaan: nimi, henkilötunnus
• organisaatioasiakkaan edustajan Katso-tunnistus
SALAMA-käyttäjien tiedot
6. Henkilötietojen vastaanottajat
tai vastaanottajaryhmät
7. Tietojen siirrot kolmansiin
maihin tai kansainvälisille
järjestöille

• nimi, virkanimike, osasto/yksikkötieto
Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan
lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa tai rekisteröidyn
suostumuksella.
Museovirasto ei luovuta SALAMA-asianhallintajärjestelmään
sisältyviä henkilötietoja kolmansiin maihin tai kansainvälisille
järjestöille.

8. Henkilötietojen säilyttämisaika
tai ajan määrittämiskriteerit

Asiakirjoihin sisältyvät ja asioiden käsittelyyn liittyvät henkilötiedot
säilytetään arkistolain ja sen edellyttämän
tiedonohjaussuunnitelman (arkistonmuodostussuunnitelma)
mukaisesti.

9. Henkilötietojen käsittelyn
suojaaminen

Museovirasto rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset
ja organisatoriset toimet sekä vaatii sitä myös henkilötietojen
käsittelijöiltä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto siitä,
käsitelläänkö hänen henkilötietojaan.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää:
• itseään koskevat henkilötiedot
• oikaisemaan tai poistamaan virheelliset tai vanhentuneet
tiedot
• tietyin edellytyksin henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
ja vastustamista
Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely
ole lainmukaista, rekisteröidyllä on oikeus tehdä asiasta valitus
tietosuojavaltuutetulle.
Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään hänen saattaessa
asiansa vireille Museovirastossa. Henkilötietoja on saatu myös
muilta viranomaisilta liittyen viranomaistehtävien hoitamiseen.

11. Tiedot siitä, mistä
henkilötiedot on saatu sekä
tarvittaessa siitä, onko tiedot
saatu yleisesti saatavilla
olevasta lähteistä
12. Käytetäänkö tietoja
automaattiseen
päätöksentekoon ja/tai
profilointiin.

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen
päätöksentekoon kuten profilointiin.

