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TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) art. 13 ja 14
Laatimispäivä: 8.6.2018

Rekisterinpitäjä

Nimi ja Y-tunnus
Suomen metsäkeskus, Y-tunnus: 2440921-4
Osoite
Aleksanterinkatu 18 A, PL 40, 15110 LAHTI
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puh. 029 432 400 (vaihde), kirjaamo@metsakeskus.fi

Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Nimi
Jussi Pasanen
Osoite
Huhtalantie 2, 60220 SEINÄJOKI
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puhelin 029 432 4747
sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Tietosuojavastaavan
yhteystiedot

Asta Härkönen
PL 213 (Kauppakatu 25 A), 87101 KAJAANI
Puhelin 029 432 5105
sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Rekisterin nimi

Suomen metsäkeskuksen Laatumetsäsovelluksen käyttäjärekisteri

Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus ja
oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisteröityneiden käyttäjien yksilöinti,
tunnistaminen ja palvelun toimittaminen sekä asiakas- ja käyttäjäsuhteiden
hoitaminen ja tiedottaminen. Oikeusperuste on Suomen metsäkeskuksen
organisaatiolain mukaisten tehtävien hoitaminen.

Rekisterin tietosisältö

Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteri koostuu Laatumetsä-mobiilisovelluksen ladanneiden henkilöiden
käyttäjätiedoista. Rekisteriin tallennetaan:
- etunimi
- sukunimi
- henkilötunnus
- käyttäjän sähköpostiosoite
- käyttäjän puhelinnumero
- yrityksen nimi
- omavalvontatiedot.
Tiedot saadaan henkilöltä itseltään ja hänen tunnistautuessaan sovelluksen käyttäjäksi Suomi.fi-palvelun kautta.

Säännön mukaiset
tietojen luovutukset

Laatumetsäsovelluksen ulkoinen palveluntoimittaja toimii henkilötietojen käsittelijänä Metsäkeskuksen lukuun.

Tietojen siirto EU:n
tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.
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Henkilötietojen
säilytysaika

Rekisterin suojauksen
periaatteet

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa
kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin,
joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun
niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta. Metsäkeskuksen arkiston
muodostaminen, ylläpito ja säilytysajat perustuvat voimassaoleviin arkistoinnin ja
tiedonohjaussuunnitelman periaatteisiin.
Käyttöoikeuksia myönnetään Metsäkeskuksen käyttövaltuuspolitiikan mukaisesti
tehtävänkuvan edellyttämässä laajuudessa. Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin
teknisin ja hallinnollisin keinoin.
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Sähköisessä muodossa
olevat tiedot säilytetään yrityksen tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Rekisterin
tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn
oikeudet

Metsäkeskuksen tietojenhallinnan kokonaisuus on auditoitu valtionhallinnon tietoturvallisuutta koskevan valtioneuvoston asetuksen (681/2010) mukaista tietoturvallisuuden perustasoa vasten.
Rekisteröidyn tietojen tarkastusoikeudet, oikeudet tietojen korjaamisen ja poistamiseen, oikeudet tietojen käsittelyn rajoittamiseen, tietojen siirto-oikeus ja vastustamisoikeus määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 ja henkilötietolain 6 luvun mukaan.
Oikeus tietojen tarkastamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tiedot voi pyytää omakätisesti allekirjoitetulla lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjeellä, joka toimitetaan Metsäkeskukselle.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskeva virheellinen tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä.

Tietosuojaselosteen
päivitys

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
Tähän selosteeseen voi tulla muutoksia esimerkiksi säädösten, järjestelmien ja toimintatapojemme muutosten takia. Arvioimme säännöllisesti selosteen sisältöä ja
päivitämme sitä tarpeen mukaan. Lisäksi henkilötietojen käsittelystä informoidaan
palvelujen yhteydessä.

