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Asiakas- ja sidosryhmäviestintä ja -tutkimukset  

Rekisterinpitäjä  

Maahanmuuttovirasto 

PL 10, 00086 Maahanmuuttovirasto 

Sähköposti migri@migri.fi  

Puhelinnumero 0295 430 431 (vaihde) 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Harriet Mallenius 

Asiakkuusjohtaja 

harriet.mallenius@migri.fi  

0295 430 431 (vaihde) 

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Sähköposti tietosuojavastaava@migri.fi 

Puhelinnumero 0295 430 431 (vaihde)  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Tässä rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Maahanmuuttoviraston 

asiakas- ja sidosryhmäviestinnän ja -tutkimusten toteuttaminen. Käsittely perustuu yleisen 

tietosuoja-asetuksen 6 artiklan a-kohtaan.  

Henkilötietoryhmät  

Kaikki tiedot saadaan rekisteröidyltä. 

Tietolähteet 

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään. 

Henkilötietojen vastaanottajat 

Rekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä Maahanmuuttoviraston 

ulkopuolelle.  

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Maahanmuuttovirasto ei siirrä tietoja tästä rekisteristä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
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Henkilötietojen säilyttämisaika 

Käsiteltävät henkilötiedot poistetaan seuraavasti: 

Tiedot poistetaan rekisteristä henkilön omasta pyynnöstä tai kun käyttötarkoituksen mukaista 

perustetta niiden säilyttämiseen ei ole. 

Rekisterin sisältö ja ajantasaisuus tarkastetaan lisäksi joka kolmas vuosi. 

Poistetut tiedot arkistoidaan/tuhotaan noudattaen asianmukaisia menetelmiä. 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja 

käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy 

henkilötietoihin. Sinulla on oikeus pyynnöstä saada nähtäväksi tallennetut ja käsiteltävät 

henkilötiedot lähettämällä tietopyyntö tässä selosteessa osoitetulle rekisterinpitäjän 

edustajalle tai sähköpostitse viraston kirjaamoon osoitteeseen migri@migri.fi  

Et voi päästä katselemaan tietojasi suoraan Maahanmuuttoviraston järjestelmistä. Oikeuttasi 

saada pääsy henkilötietoihisi voidaan rajoittaa tietosuojalain 34 § perusteella. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen tai täydentämiseen 

Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. 

Tällaisessa tapauksessa pyydämme sinua kertomaan, mikä tieto on virheellinen ja 

perustelemaan virheellisyyden sekä miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto 

pitäisi täydentää ja miten. 

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai muuttamista lähettämällä tietopyyntö tässä 

selosteessa osoitetulle rekisterinpitäjän edustajalle tai sähköpostitse viraston kirjaamoon 

osoitteeseen migri@migri.fi 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn 

rajoittamista, kunnes niiden paikkansapitävyys on varmistettu. 

Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja oikeus tehdä valitus 

valvontaviranomaiselle 

Mikäli haluat tehdä ilmoituksen henkilötietojesi käsittelyä koskevasta ongelmasta, ota 

ensisijaisesti yhteyttä tämän rekisterin rekisterinpitäjän tai Maahanmuuttoviraston 

edustajaan/tietosuojavastaavaan (yhteystiedot yllä). Sinulla on oikeus valittaa tietojesi 

käsittelystä myös valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomaisena toimii 

tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivut ovat osoitteessa 

http://www.tietosuoja.fi.  
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