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Tietosuojaseloste (tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukainen informointi) 

 
Henkilötietojen käsittelylle tulee olla lakisääteinen peruste.  
Annettuja henkilötietoja ei käsitellä muissa kuin sitä varten esitetyissä käyttötarkoituksissa. 
 

1 Rekisterinpitäjä 

Nimi: Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta 

Osoite: PL 28, 00023 Valtioneuvosto 

Sähköposti: kirjaamo.vm@gov.fi  

Puhelinnumero: 029516001 

 

2 Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

 

Sähköposti: tietosuojavastaava.vm@gov.fi  

 

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet 

Tiedonhallintalain 10.1 §:n 1 kohdan mukainen tehtävä: 

Tiedonhallintalautakunnan sidosryhmien ja jaostojen toiminnan ja tiedotuksen järjestäminen 

 

Tiedonhallintalain 10.1 §:n 2 kohdan mukainen tehtävä: 

Tiedonhallintalautakunnan arviointitehtävän suorittaminen 

 

Tiedonhallintalain 10.2 §:n mukainen tiedonhallintalautakunnan toiminta 

 

4 Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä 

Rekisterinpitäjä kerää seuraavat tiedot: 

 

Tiedonhallintalautakunnan jäsenet, jaostojen jäsenet sekä sidosryhmätilaisuuksiin osallistu-

vat 

• Nimi 
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• Yhteystiedot 

 

Tiedonhallintalautakunnan arviointikohteiden yhteyshenkilöt kunkin arvioinnin osalta 

• Nimi 

• Yhteystiedot 

 

Tiedonhallintalautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä lautakunnan sihteeristö 

• Tiedonhallintalautakunnan jäsenten ja varajäsenten yhteystiedot sekä palkkion maksa-

mista varten tarvittavat tiedot 

• Lautakunnan kokouksiin liittyvät tiedot 

 

Tiedonhallintalautakunnan postituslistalle ilmoittautuneet henkilöt 

• Nimi 

• Yhteystiedot 
Ilmoittautuneet voivat pyytää poistamaan tietonsa tai korjaamaan niitä ilmoittamalla asiasta 
osoitteeseen tiedonhallintalautakunta@gov.fi.  

5 Ryhmät, joille henkilötietoja luovutetaan 

Tiedonhallintalautakunnan jäsenten, jaostojen jäsenten sekä sidosryhmätilaisuuksiin osallis-

tuvien tietoja luovutetaan vain viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 

(621/1999) perusteella tai tilaisuuksien järjestelyjä varten.  

 

Tiedonhallintalautakunnan arviointikohteiden yhteyshenkilöjen tietoja luovutetaan vain vi-

ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella. 

 

Tiedonhallintalautakunnan jäsenten ja varajäsenten sekä lautakunnan sihteeristön tietoja luo-

vutetaan vain viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella.  

6 Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjes-
tölle 

Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille. 
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7 Tietojen säilytysajat 

Tilaisuuksiin osallistuneiden tietoja säilytetään tilaisuuksien järjestelyjen ajan ja jaostojen jä-

senten tietoja kaksi vuotta jaostojen toiminnan päättymisestä. 

 

Tiedonhallintalautakunnan arviointikohteiden yhteyshenkilöiltä saatuja asiakirjoja ja niihin 

sisältyviä henkilötietoja säilytetään viisi vuotta arviointivuoden päättymisestä. 

 

Jäsenten ja varajäsenten palkkioiden maksuun liittyvät tiedot säilytetään 10 vuotta sen vuoden 

päättymisestä, jolloin palkkio on maksettu. Lautakunnan toimintaa kuvaavat asiakirjat säily-

tetään lautakunnan toimikauden ajan, jonka jälkeen ne arkistoidaan. 

 

Postituslistalle ilmoittautuneiden tietoja säilytetään niin kauan, kuin henkilöt haluavat olla 

mukana listalla. 

8 Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, joita rekisterinpi-

täjä käsittelee. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai 

poistamista taikka käsittelyn rajoittamista siihen asti, että tietojen paikkansapitävyys on var-

mistettu. Rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa henkilötietojensa käsittelyä rekisterinpitä-

jän toiminnassa tiedotuskäyttötarkoitusta varten. Rekisteröity voi tehdä pyynnön omien oi-

keuksiensa käyttämiseksi olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään: 

 

Osoite: Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta, PL 28, 00023 Valtioneuvosto 

Sähköposti: kirjaamo.vm@gov.fi  

Puhelinnumero: 029516001 
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