Kun vierailet oikeusministeriössä
Rekisterinpitäjä sekä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Kun osallistut oikeusministeriön järjestämiin tai tiloissamme järjestettäviin tilaisuuksiin, oikeusministeriö
kerää etukäteen muutamia tietojasi. Henkilötietojasi käsitellään tilaisuuksien asianmukaisen järjestämisen ja
muun yhteistyön tarkoituksiin sekä yhteisen turvallisuutemme varmistamiseksi (kulunvalvonta ja
pelastustoimintaan varautuminen). Tilaisuudesta riippuen oikeusministeriöllä voi lisäksi olla velvollisuus
säilyttää muutamia tietojasi liittyen valtion varojen käytön läpinäkyvyyteen.
Oikeusministeriön tilojen kameravalvonnasta vastaa valtioneuvoston kanslia, sillä ministeriöiden toimitilojen
tilahallinto ja siihen liittyvät palvelut on säädetty sen tehtäviksi (valtioneuvoston asetus valtioneuvoston
kansliasta 1§). Tähän liittyvä tietosuojaseloste on luettavissa kanslian sivulta https://vnk.fi/tietosuoja.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Sinun tulee voida todistaa henkilöllisyytesi, kun saavut tiloihimme. Tietojesi etukäteinen kerääminen ja
henkilöllisyytesi toteaminen, jotka tehdään turvallisuuden varmistamiseksi, perustuvat oikeusministeriön
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta c-alakohta,
työturvallisuuslain 8 §).
Tietojesi säilyttäminen vierailun jälkeen yhteistyön tarkoituksiin perustuu oikeusministeriölle kuuluvan
yleisen edun mukaisen tehtävän hoitamiseen (tietosuojalain 4 §). Silloin kun tieto nimestäsi ja
organisaatiostasi on liitettävä osaksi kirjanpitoaineistoa, näiden tietojen säilyttäminen perustuu valtion
talousarviosta annetun asetuksen 46 §:ään.

Kerättävät tiedot
Tyypillisen vierailun yhteydessä tietoinasi tallennetaan vain nimi, organisaatio, sähköpostiosoite, ja
mahdollisesti puhelinnumero. Toisinaan tallennetaan myös virkanimike tai titteli, ja tarvittaessa tallennetaan
tieto itse ilmoittamastasi erityisruokavaliosta. Joihinkin vierailuihin liittyy palkkioiden maksamista. Tähän
liittyvästä henkilötietojen käsittelystä saat tarkempia tietoja taloushallinnon asioita koskevasta
selosteestamme osoitteesta www.oikeusministerio.fi/tietosuoja.

Henkilötietojen vastaanottajat
Kun kyse on oikeusministeriön tiloissa tai muissa valtioneuvoston tiloissa tapahtuvasta vierailusta, tietojasi
käsittelevät valtioneuvoston lukuun Senaatti-kiinteistöt Oy sekä sen alihankkijana toimiva Avarn Oy.
Valtioneuvoston tilojen ulkopuolella järjestettävissä tilaisuuksissa käytetään myös muita henkilötietojen
käsittelijöitä. Nämäkin palveluntarjoajat ovat sopimuksella sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja vain
saamiensa ohjeiden mukaisesti ja noudattamaan niiden käsittelyssä tietoturvallisuusvaatimuksia.
Tietojasi ei säännönmukaisesti luovuteta valtioneuvoston ulkopuolelle muulloin kuin silloin, kun
tapahtumapaikka tarvitsee niitä omien turvallisuusmääräystensä vuoksi. Joissakin koulutustilaisuuksissa,
seminaareissa ja vastaavissa tapahtumissa osallistujalista voidaan yleisen edun mukaisen tehtävän
hoitamiseksi jakaa muille osallistujille verkostoitumista ja muuta yhteistyötä varten, ellet ole vastustanut
tietojesi jakamista. EU-rahoitteisissa hankkeissa nimet voidaan toimittaa EU:n komissiolle.
Jos vierailijatiedoista muodostuu osallistujalista tai muu viranomaisen asiakirja, se on lähtökohtaisesti
julkinen. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta viranomaisen asiakirjasta siten kuin laissa viranomaisten
julkisuudesta säädetään. Joskus poikkeuksellisesti esimerkiksi kansainvälisten kokousten osallistujalistoihin
saattaa kohdistua viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukainen salassapitoperuste.

Sähköpostin kalenterikutsulla kutsuttujen kokousvieraiden nimet ja sähköpostiosoitteet näkyvät
oikeusministeriön virkamiesten sähköisissä kalentereissa kaikille valtioneuvoston virkamiehille.

Henkilötietojen siirtäminen kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
Kun kyseessä on tavanomainen vierailu tai muu tapahtuma vailla kansainvälisiä kytkentöjä, tietojasi ei siirretä
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen poistamisen suunnitellut määräajat
Tietojasi säilytetään Senaattila-tilavarausjärjestelmässä vierailupäivääsi saakka. Säännönmukaisesti
toistuvien tapahtumien osallistujalistoja ja osallistujien yhteystietoja säilytetään erillisessä järjestelmässä
seuraavan vastaavan samaan aihepiiriin liittyvään tapahtuman järjestämiseen asti. Joidenkin tapahtumien
osallistujatietoja voidaan säilyttää valtioneuvoston tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti kymmenen vuotta
tai pysyvästi. Tällaisia ovat esimerkiksi hallitusten aineistoina kirjattavat ministerin isännöimät tilaisuudet, tai
muut merkitykseltään erityisen tärkeät ministeriön järjestämät tilaisuudet.
Oikeusministeriö noudattaa hyvää hallintoa ja läpinäkyvyyttä myös valtion varojen käytössään. Jos vierailuun
kuuluu tarjoiluja, kuten tavanomainen kahvi- tai lounastarjoilu, nimesi ja organisaatiosi nimi voidaan viedä
tarjoiluista ja osallistujien lukumäärästä riippuen myös osaksi kirjanpitoaineistoamme. Näin toimitaan
ainakin edustustilaisuuksia järjestettäessä. Kirjanpidon tositeaineiston säilytysaika on normaalisti kuusi
vuotta vierailuvuoden päättymisestä. EU-hankkeiden ja muiden ulkopuolisesti rahoitettujen hankkeiden
osalta säilytysaikaan saattavat vaikuttaa mahdolliset rahoittajan poikkeavat vaatimukset, jotka voivat johtua
EU-lainsäädännöstä tai oikeusministeriötä koskevasta sitoumuksesta tai sopimuksesta.
Erityisruokavaliotiedot poistetaan heti tapahtuman jälkeen. Tarkempia tietoja kuhunkin vierailuun liittyvästä
tietojen käsittelystä ja säilyttämisajoista saat tilaisuutta järjestäviltä virkamiehiltä tai oikeusministeriön
tietosuojavastaavalta.

Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on aina oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi sekä tietojesi oikaisemista, poistamista ja niiden
käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on vierailusi jälkeen oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi
liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa tietojesi säilyttämistä. Tällöin oikeusministeriö poistaa tietosi,
paitsi jos niiden säilyttämiseen on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi,
oikeutesi ja vapautesi, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Silloin kun tieto nimestäsi ja organisaatiostasi on liitettävä osaksi kirjanpitoaineistoa, et voi vastustaa tietojesi
säilyttämistä.
Sinulla on aina oikeus valittaa henkilötietojesi käsittelystä tietosuojan valvontaviranomaiselle, joka on
tietosuojavaltuutettu. Lisätietoja: www.tietosuoja.fi.
Tarkempia tietoja rekisteröidyn oikeuksista ja henkilötietojen käsittelystä oikeusministeriön palveluissa saat
sivultamme https://oikeusministerio.fi/tietosuoja sekä oikeusministeriön tietosuojavastaavalta osoitteesta
tietosuojavastaava.om@om.fi.

