Ympäristöministeriön tapahtumien ja koulutuksien osallistuja- ja asiakasrekisteri (LYYTI) Tietosuojaseloste
(EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 13 artikla)
1. Rekisterinpitäjä

Ympäristöministeriö (Y-tunnus 0519456-1)
Aleksanterinkatu 7
PL 35
00023 VALTIONEUVOSTO

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Maija Seppälä, Tietosuojavastaava
PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTO
tietosuoja@ym.fi

3. Rekisterin nimi

Ympäristöministeriön tapahtumien ja koulutuksien osallistuja- ja
asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen (tietosuojaasetuksen 6 artiklan 1 kohdan a-alakohta) perusteella tapahtumiin ja
koulutuksiin ilmoittautumisten yhteydessä ja mahdollistamiseksi.
Erityisruokavalioitakoskevien tietojen käsittelyn peruste on (tietosuojaasetuksen 9 artiklan 2 kohdan a-alakohta) rekisteröidyn nimenomainen
suostumus henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta
varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisterinpitäjän tapahtumaan tai koulutukseen
ilmoittautuneen rekisteröidyn tietoja. Rekisteröity syöttää itse nämä
ilmoittautumistiedot, joita ovat nimi, titteli, työnantaja, osoite- ja muut
yhteystiedot (työhön liittyvät) sekä mahdollinen erityisruokavaliotieto.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

7. Henkilötietojen vastaanottajat ja
säilytysaika

Rekisteröity syöttää itse ilmoittautumistiedot. Rekisteriin syötettäviä tietoja
voidaan saada myös sidosryhmiltä, joiden kanssa järjestetään yhteistä
tilaisuutta ja koulutusta.

Rekisterin henkilötietoja ympäristöministeriössä käsittelevät tilaisuuksien
kutsujen lähettäjät. Jos tapahtumaan tai koulutukseen on osallisena YM:n
lisäksi toinen järjestäjätaho, voidaan rekisterin tietoja jakaa myös
tällaiselle taholle.
Tietoja käsittelevät käyttäjätunnukset ja salasanat omaavat henkilöt
ministeriössä sekä järjestelmän palvelutoimittaja Lyyti Oy, jonka kanssa
ministeriö on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen
vaatimusten mukaisesti.

8. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle ja tietojen
säilytysaika

Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista rekisteröidyn
tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi.
Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä
koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä
henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman
aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset
henkilötiedot.
Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli
rekisterinpitäjä ei noudata toimillaan tietosuoja-asetusta.
Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn Rekisteröidyllä on
oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn.
Oikeus tietojen poistamiseen Rekisteröidyllä on oikeus saada
rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot tietosuojaasetuksen 17 artiklan mukaisesti.
Oikeus tietojen rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos
joku tietosuoja-asetuksen 18 artiklan ehdoista täyttyy.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on
toimittanut rekisterinpitäjälle, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle.

