
Tietosuojaseloste: Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen sidosryhmärekisteri 
  TEM/1537/00.04.03/2018 
  26.3.2019 
Tietosuoja-asetuksen artikla 30:n mukainen seloste käsittelytoimista 

 

 

1 a) Rekisterinpitäjä Nimi 

Työ- ja elinkeinoministeriö 
 Osoite 

PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO   
 Muut yhteystiedot 

p. 0295 16001, kirjaamo(at)tem.fi 
Rekisterinpitäjän edustaja Nimi 

Hankepäällikkö Hanna-Maria Hyttinen 
 Osoite 

 Aleksanterinkatu 4-10, Helsinki 
 Muut yhteystiedot 

 sylvia@tem.fi 
Tietosuojavastaava Nimi 

 Kari Klemm 
 Yhteystiedot 

 kirjaamo@tem.fi 
Rekisterin nimi  
 TEM:n Sylvia-hankkeen sidosryhmärekisteri 
Henkilötietojen käsittelijät 
 

 
Sylvia-hankehenkilöstö 

 
 

 

1 b) Käsittelyn tarkoitus  Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen kuntien lisätuista ja 
muusta ajankohtaisesta toiminnasta tiedottaminen. 

  
c) Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä 
ja henkilötietoryhmistä   
  
 

Sidosryhmärekisteriin tallennetaan henkilön nimi, organisaatio, 
sähköposti ja suostumus henkilön tietojen säilyttämiseen 
rekisterissä.  
 

  
d) Henkilötietojen vastaanottajien 
ryhmät, joille henkilötietoja on 
luovutettu tai luovutetaan 

Uutiskirjeiden jakelulistojen tietoja ei lähetetä ministeriön 
ulkopuolelle. 
 

  
e) Henkilötietojen siirtäminen 
kolmanteen maahan tai 
kansainväliselle järjestölle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä kansainvälisille 
järjestöille. 

 
f) Eri tietoryhmien poistamisen 
suunnitellut määräajat 
 

 
Tiedot säilytetään Sylvia-hankkeen toteuttamisen ajan (hanke 
päättyy maaliskuun 2021 lopussa). Sidosryhmärekisteristä voi 
pyytää tietojen poistamista hankehenkilöstöltä osoitteesta 
sylvia@tem.fi tai toimittamalla pyynnön rekisterissä säilytettävistä 
tiedoista tai niiden poistamisesta työ- ja elinkeinoministeriön 
kirjaamoon (kirjaamo@tem.fi).  
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g) Kuvaus teknisistä ja 
organisatorisista turvatoimista 
 

Rekisterin tiedot kootaan Sylvia-hankkeen tilaisuuksien 
ilmoittautumisen yhteydessä. Tilaisuuksien ilmoittautumistietoja 
hallinnoidaan Questback-järjestelmässä. Pääsy Questback-
järjestelmään perustuu käyttäjätunnuksiin. Lisäksi pyynnön tietojen 
lisäämisestä Sylvia-hankkeen sidosryhmärekisteriin voi lähettää 
hankkeen sähköpostiosoitteeseen sylvia@tem.fi. Sähköpostiin on 
käyttöoikeus vain Sylvia-hankehenkilöstöllä. 
 
Sidosryhmärekisterin tietoja säilytetään työ- ja elinkeinoministeriön 
sisäverkossa sijaitsevalla verkkolevyllä, johon käyttöoikeus on vain 
kotouttamisesta ja kuntiin ohjaamisesta työ- ja 
elinkeinoministeriössä vastaavilla virkamiehillä. 
 

Tietolähteet silloin kun tietoja ei 
ole saatu rekisteröidyltä 

Rekisteriin viedään henkilöiden tiedot vain henkilön itsensä 
antaessa tähän suostumuksensa esimerkiksi hankkeen tilaisuuden 
ilmoittautumisen yhteydessä. 
 

 
Artikla 15:n mukainen 
rekisteröidyn oikeus saada pääsy 
tietoihin. 

 
Rekisteröity voi tehdä henkilötiedoistaan tarkastuspyynnön 
rekisterinpitäjän edustajalle (tämän selosteen kohta 1). 

 Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin. 
 

Artikla 16:n mukainen oikeus 
tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman 
aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset 
henkilötiedot. Pyyntö oikaisusta tulee osoittaa rekisterinpitäjän 
edustajalle (tämän selosteen kohta 1).  
 

  
  

 


