När du besöker justitieministeriet
Den personuppgiftsansvariga och ändamålen för behandling av personuppgifter
När du deltar i evenemang som ordnas av justitieministeriet eller i ministeriets lokaler, samlar
justitieministeriet på förhand in vissa uppgifter om dig. Dina personuppgifter behandlas för att kunna ordna
ändamålsenliga tillställningar och främja samarbetet samt för att garantera vår gemensamma säkerhet
(passerkontroll och beredskap för räddningsverksamhet). Beroende på tillställningens art har
justitieministeriet eventuellt en skyldighet att bevara vissa uppgifter om dig, som hänför sig till att
användningen av statens medel ska vara transparent.
För kameraövervakningen av justitieministeriets lokaler svarar statsrådets kansli, eftersom
lokalförvaltningen av ministeriernas lokaler och därtill hörande tjänster anges som kansliets uppgift i lag.
Dataskyddsbeskrivningen i fråga om detta finns på kansliets webbsida https://vnk.fi/sv/dataskydd.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Du bör kunna styrka din identitet när du besöker våra lokaler. Grunden för att på förhand samla in uppgifter
om dig och granska din identitet, vilket görs för att garantera säkerheten, ingår i justitieministeriets
lagstadgade skyldigheter (artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning och 8 § i arbetarskyddslagen).
Bevarandet av dina uppgifter efter besöket för samarbetsändamål ingår i skötseln av den uppgift av allmänt
intresse som hör till justitieministeriet (dataskyddslagens 4 §). När dina namn- och organisationsuppgifter
måste tas med i bokföringshandlingar, bevaras uppgifterna med grund i 46 § i förordningen om
statsbudgeten.

Uppgifter som samlas in
I samband med vanliga besök är det endast uppgifter om namn, organisation, e-postadress och eventuellt
telefonnummer som samlas in. Ibland samlar man också in uppgifter om tjänstebenämning eller titel, och vid
behov sådana uppgifter om specialdiet som besökaren själv har gett. Vid vissa besök betalas det arvoden.
Närmare upplysningar om behandlingen av personuppgifter i anknytning till detta finns i vår beskrivning av
ärenden som gäller ekonomiförvaltning på adressen https://oikeusministerio.fi/sv/dataskydd.

Mottagare av personuppgifter
Vid besök i justitieministeriets lokaler eller i andra lokaler som hör till statsrådet, är det Senatfastigheter och
dess underleverantör Avarn Oy som behandlar dina uppgifter för statsrådets räkning. Under evenemang som
ordnas utanför statsrådets lokaler används också andra personuppgiftsbiträden. Dessa
tjänstetillhandahållare har genom avtal förbundit sig att behandla personuppgifter i enlighet med de angivna
instruktionerna och att iaktta kraven på datasäkerhet vid behandlingen.
Dina uppgifter lämnas ut utanför statsrådet endast i undantagsfall när platsen för evenemanget behöver dem
på grund av sina egna säkerhetsföreskrifter. Med syftet att sköta en uppgift av allmänt intresse kan man
under vissa utbildningstillfällen, seminarier och motsvarande evenemang dela ut deltagarlistan till alla
deltagare för att främja nätverkande och samarbete, men bara om du inte har motsatt dig utdelningen av
dina uppgifter. I projekt som finansieras av EU kan deltagarnas namn lämnas ut till EU-kommissionen.
Om uppgifterna om besökarna anges i en deltagarlista eller något annat myndighetsdokument är uppgifterna
i regel offentliga. I princip har alla rätt att ta del av uppgifterna i en offentlig myndighetshandling enligt vad
som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. I vissa undantagsfall kan dock till

exempel deltagarlistorna vid internationella möten omfattas av sekretessgrunden enligt lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet.
När mötesdeltagarna får en kalenderinbjudan per e-post blir deras namn och e-postadresser i de elektroniska
kalendrar som justitieministeriets tjänstemän använder synliga för alla tjänstemän vid statsrådet.

Överföring av personuppgifter till tredjeland eller en internationell organisation
När det är fråga om ett vanligt besök eller evenemang utan någon internationell koppling, lämnas dina
uppgifter inte till länder utanför EU eller EES, och inte heller till internationella organisationer.

Planerade tidsfrister för radering av personuppgifter
Dina uppgifter bevaras i Senaattila-systemet för reservering av lokaler fram till datumet för ditt besök. I fråga
om regelbundna evenemang ska deltagarlistor och kontaktuppgifter om deltagare i regel bevaras i ett separat
system tills det följande evenemanget gällande samma tema ordnas. När det gäller vissa evenemang kan
uppgifterna om deltagarna bevaras i tio år eller varaktigt i enlighet med statsrådets
informationshanteringsplan. Dessa kan till exempel vara evenemang med en minister som värd, som ska
registreras som regeringarnas material, eller andra särskilt viktiga evenemang som ordnas av ett ministerium.
Justitieministeriet iakttar principerna om god förvaltning och transparens även vid användningen av statens
medel. Om det finns servering under besöket, till exempel vanlig kaffe- eller lunchservering, kan ditt namn
och din organisations namn, beroende på serveringen och deltagarantalet, finnas med också i våra
bokföringshandlingar. Så är ofta fallet åtminstone när det ordnas representationstillställningar.
Bevaringstiden för bokföringens verifikat är i normala fall sex år från utgången av besöksåret. När det gäller
EU-projekt och andra projekt som finansieras av utomstående kan bevaringstiden påverkas av eventuella
avvikande krav från finansiären som baserar sig på lagstiftningen i EU eller någon förbindelse eller
överenskommelse som gäller justitieministeriet.
Uppgifter om specialdieter raderas omedelbart efter evenemanget. Närmare information om behandlingen
av och bevaringstiderna för uppgifterna i anknytning till ett besök ges av de tjänstemän som ordnar
evenemanget eller av justitieministeriets dataskyddsombud.

Den registrerades rättigheter
Du har när som helst rätt att begära att dina uppgifter ska rättas eller raderas, eller att behandlingen av dem
ska begränsas. Dessutom har du efter ditt besök, med hänvisning till ett särskilt skäl som anknyter till din
personliga situation, rätt att när som helst göra en invändning mot att dina uppgifter bevaras. Då raderar
justitieministeriet dina uppgifter, med undantag för om det finns sådana tvingande berättigade skäl för
bevarande som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om de behöver bevaras för att
fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. När uppgifter som gäller ditt namn eller din
organisation ska fogas till bokföringshandlingar, kan du däremot inte göra en invändning mot att dina
uppgifter bevaras.
Du har när som helst rätt att lämna in ett klagomål om behandlingen av dina uppgifter till
tillsynsmyndigheten, som är dataombudsmannen. Ytterligare information: https://tietosuoja.fi/sv/framsida.
Närmare upplysningar om de registrerades rättigheter och om behandling av personuppgifter i
justitieministeriets tjänster fås på adressen https://oikeusministerio.fi/sv/dataskydd och av
justitieministeriets dataskyddsombud per e-post tietosuojavastaava.om@om.fi.

