Rekisteriseloste
Rekisterin tai käsittelytoimien kokonaisuuden nimi
Säätiölain toimivuuden ja vaikutusten selvittäminen säätiöille, niiden sidosryhmille ja palveluntarjoajille
suunnatulla avoimella kyselyllä.
Rekisterinpitäjä
Oikeusministeriö
Eteläesplanadi 10
PL 25, 00023 Valtioneuvosto
sähköposti: oikeusministerio@om.fi
puh. 02951 50320
Tietosuojavastaava
Erityisasiantuntija Johanna Järvinen
sähköposti: johanna.a.jarvinen@om.fi
puh. 029 5150004
Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Tietoja käytetään kyselyn pohjalta laadittavan selvityksen julkistamisesta tiedottamiseen sekä selvitykseen
liittyvistä lainvalmisteluhankkeista tiedottamiseen. Lisäksi tietoja käytetään tarvittaessa yhteyden
ottamiseen yksittäisten vastausten tarkentamiseksi tutkimuksen laatimiseen liittyvästä syystä.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeusministeriölle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen.
Rekisteröityjen ryhmät ja niihin liittyvät henkilötietoryhmät
Vastaaja.
Vastaajan nimi ja sähköpostiosoite.
Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät
Tietojen käsittelijänä toimivat selvityksen toteuttamisesta vastaavat PricewaterhouseCoopers Oy:n
edustajat.
Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat
Tietoja säilytetään selvityksen laatimiseen liittyvään mahdolliseen yhteydenottotarpeeseen liittyen
selvityksen julkistamispäivään asti. Tietoja säilytetään selvityksen julkistamisesta tiedottamiseen ja
selvitykseen liittyvistä lainvalmisteluhankkeista tiedottamiseen vuoden 2019 loppuun asti.
Tekniset ja organisatoriset turvatoimet
Vastaajien nimien ja sähköpostiosoitteiden osalta tiedot tallentuvat salasanalla ja käyttäjätunnuksella
suojattuun
Webropol-järjestelmään,
josta
vain
selvityksen
toteuttamisesta
vastaavilla
PricewaterhouseCoopers Oy:n edustajilla, nimetyillä oikeusministeriön käyttäjillä ja Webropol Oy:llä on
oikeus tietojen saamiseen. Vastaajien henkilötietoja ei liitetä PricewaterhouseCoopers Oy:n markkinointijne. rekistereihin.

Registerbeskrivning
Registrets namn eller beskrivning
Personuppgifter samlas in genom en öppen enkät till stiftelser, deras intressegrupper och
tjänsteleverantörer om hur väl stiftelselagen fungerar och vilka konsekvenser den har haft.
Personuppgiftsansvarig
Justitieministeriet
Södra Esplanaden 10
PB 25, 00023 Statsrådet
e-post: justitieministeriet@om.fi
tfn 02951 50320
Dataskyddsombud
Johanna Järvinen, specialsakkunnig
e-post: johanna.a.jarvinen@om.fi
tfn 029 5150004
Syfte och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna används för att informera dem som svarat på enkäten om publiceringen av utredningen
samt om lagberedningsprojekt till följd av den. Uppgifterna kan vid behov användas för att kontakta den
som svarat för få preciseringar i enskilda svar, om detta är nödvändigt för utredningen.
Grunden för behandlingen av personuppgifter är justitieministeriets myndighetsutövning.
Vems och vilka personuppgifter samlas in?
I registrets införs namnet och e-postadressen för den som svarar på enkäten.
Vem behandlar personuppgifterna?
Personuppgifterna behandlas av företrädare för PricewaterhouseCoopers Oy som svarar för
genomförandet av enkäten.
Hur länge förvaras personuppgifterna?
Personuppgifterna förvaras för eventuella kontakter som behövs utredningen ända tills utredningen har
publicerats. Personuppgifterna förvaras för att informera dem som svarat på enkäten om publiceringen av
utredningen och om lagberedningsprojekt till följd av den till slutet av år 2019.
Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
När man svarar på enkäten sparas namnet och e-postadressen i Webropol-systemet som skyddats med
användarnamn och lösenord. Enbart företrädare för PricewaterhouseCoopers Oy som svarar för
genomförandet av enkäten har tillgång till uppgifterna som finns i systemet. Personuppgifterna som
lämnats in förs inte in i PricewaterhouseCoopers Oy:s marknadsföringsregister eller andra register.

