Sitoumus2050 palvelun tietosuojaseloste: seloste henkilötietojen
käsittelytoimista
1. Rekisterin nimi
Sitoumus2050 käyttäjärekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Valtioneuvoston kanslia
PL 23, 00023 Valtioneuvosto
Vaihde 0295 160 334
kirjaamo@vnk.fi

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Marja Innanen, johtava asiantuntija
Valtioneuvoston kanslia, Hallituspolitiikka yksikkö
etunimi.sukunimi@vnk.fi

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Tomi Lindholm, erityisasiantuntija
Valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvoston hallintoyksikkö / VNHY / Talousyksikkö
Puh. 0295 16 0413 etunimi.sukunimi@vnk.fi

5. Käsittelyn oikeusperuste
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016,
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).
Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c-alakohta: ”käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen
velvoitteen noudattamiseksi”.

6. Käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojesi avulla yksilöimme sinut Sitoumus2050 –sivuston käyttäjänä. Kirjaudut palveluun omalla
sähköpostiosoitteellasi. Sitoumus2050 –palvelu antaa sinulle linkin jonka kautta pääset antamaan
salasanan, jonka vain sinä tiedät. Jos salasanasi unohtuu, saat palautettua sen palvelussa. Jos tarvitsemme
tekemääsi sitoumusta varten lisätietoa tai tarkennuksia, lähetämme sinulle tiedustelun sähköpostitse.
Sähköpostiosoitteesi on vain ylläpidon tiedossa.

7. Käyttäjärekisterin tietosisältö
Olet mukana palvelussa omalla nimelläsi/nimimerkillä ja mahdollisesti organisaatiosi tiedoilla. Voit liittää
profiiliisi myös valokuvan tai organisaation logon. Julkisesti näkyvissä ovat etunimesi ja sukunimesi, jos olet
valinnut vaihtoehdoksi esiintyä yksityishenkilönä, tai organisaatiosi nimi, jos olet valinnut vaihtoehdoksi
organisaation. Yksityishenkilöillä on myös mahdollisuus esiintyä julkisella sivulla nimimerkillä. Tällöin nimesi
on vain ylläpitäjän tiedossa. Näitä tietoja voit tarkastella ja muokata omalla profiilisivullasi, jolle pääset
klikkaamalla profiili-kohtaa sivun oikeassa yläkulmassa. Sitoumuksessasi on näkyvissä myös itse antamasi
paikkakunta. Sähköpostiosoite ei ole julkinen.

8.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki sinun tai sitoumukseesi liittyvät tiedot ovat sinun antamiasi. Toiset voivat jakaa julkaisemasi
sitoumusta. Valtioneuvoston kanslia voi jakaa omissa viestintäkanavissaan sivustolla julkaistuja
sitoumuksia. Sitoumus2050 voi käyttää muita kuin henkilötietoja myös tutkimustietoon ja muuhun
toiminnan kehittämiseen.

9. Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin
Käyttäjätietoja ja käyttäjän antamia henkilötietoja ei luovuteta palvelun ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Palvelimelle talletetut tiedot: Syöttämäsi tiedot tallentuvat järjestelmätoimittajan (Weasel Softaware Oy, Ytunnus 2874018-2) tarjoamalle suojatulle verkkopalvelimelle, johon eivät ulkopuoliset pääse. Henkilötietoja
ei luovuteta ulkopuolisille.
Manuaalinen aineisto: Emme käytä manuaalista aineistoa.

11. Henkilötietojen poisto
Käyttäjä voi pyytää tietojensa poistoa sähköpostilla kestavakehitys@vnk.fi
12. Rekisteröidyn oikeudet
Jos henkilötietojanne on tallennettu tässä selosteessa Mainittuun Sitoumus2050-sivustoon, teillä on
ainakin:

1) Oikeus saada pääsy omiin tietoihinne. Voitte tehdä tietopyynnön henkilötiedoistanne esimerkiksi
tekemällä tietopyynnön valtioneuvoston kanslian verkkosivuilta, tietosuoja-osiosta, löytyvän linkin kautta
tai ottamalla yhteyttä valtioneuvoston kanslian kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@vnk.fi tai puhelimitse
numeroon 0295 16001. Pyydämme, että käyttäisitte tietopyynnöissä lähtökohtaisesti verkkosivujemme
sähköistä palvelua. Jos otatte kansliaan yhteyttä tietosuoja-asetuksen tietopyyntöön liittyen sähköpostitse
tai kirjeellä, pyytäisimme teitä liittämään pyyntöönne puhelinnumeronne, jotta voimme ottaa teihin
yhteyttä mahdollisten lisätietojen pyytämiseksi.

2) Oikeus pyytää tietojen oikaisemista. Jos havaitsette, että tiedoissanne on epätarkkuus tai virhe, voitte
pyytää niiden oikaisemista. Pyytäisimme teitä yksilöimään, mikä tieto on käsityksenne mukaan virheellinen.
Lisäksi pyytäisimme teitä perustelemaan, millä perusteella tieto on virheellinen, ja miten sitä tulisi muuttaa.
Toisaalta voitte pyytää myös henkilötietojenne täydentämistä, jos ne ovat mielestänne puutteelliset.

3) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Jos kiistätte henkilötietojenne paikkansapitävyyden, on teillä oikeus
pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes niiden paikkansapitävyys on varmistettu.

4) Oikeus tehdä henkilötietojenne käsittelyä koskeva tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukainen valitus
tietosuojan valvontaviranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun toimiston
internetsivut löytyvät yhteystietoineen osoitteesta www.tietosuoja.fi. Puhelimitse tietosuojavaltuutetun
toimiston saavuttaa numerosta 029 56 66700.

