Tämä asiakirja kuvaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 13 artiklan edellyttämällä tavalla, miten
uutisten tilaajan henkilötietoja käsitellään Maahanmuuttoviraston viestinnässä.
Rekisterinpitäjä
Maahanmuuttovirasto
Yhteystiedot
PL 10
00086 MAAHANMUUTTOVIRASTO
puh: 0295 433 037
s-posti: media@migri.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Rekisteriasioita hoitavat henkilö:
Aino Likitalo, asiakkuus- ja viestintäyksikkö
PL 10
00086 MAAHANMUUTTOVIRASTO
puh: 0295 433 431 (vaihde)
etunimi.sukunimi@migri.fi
Tietosuojavastaava:
Kaj Välimäki, oikeus- ja maatietoyksikkö
PL 10
00086 MAAHANMUUTTOVIRASTO
puh. 0295 433 431 (vaihde)
etunimi.sukunimi@migri.fi
Rekisterin nimi
Viestinnän lehdistötiedotteiden jakelulista
Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Jakelulistan tarkoituksena on välittää sähköpostitse Maahanmuuttoviraston lehdistötiedotteita ja
tapahtumakutsuja medioille sekä muille henkilöille, jotka ovat tilanneet lehdistötiedotteet.
Kerättyjä yhteystietoja voidaan käyttää myös muuhun Maahanmuuttoviraston viestintään. Viestintä perustuu henkilön suostumukseen.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:
- Tilaajan nimi
- Tilaajan edustama organisaatio, jos sellainen on ilmoitettu
- Tilaajan sähköpostiosoite
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Säännönmukaiset tietolähteet
- Tilaaja antaa tiedot Maahanmuuttovirastolle, kun tilaa lehdistötiedotteet.
- Maahanmuuttoviraston lehdistötiedotteet tilataan virastolta sähköpostilla viraston internet-sivuilla
kerrotusta osoitteesta tai verkkosivujen kautta
- Tiedot kirjautuvat Maahanmuuttoviraston tietojärjestelmään tai ne kirjaa viraston henkilökunta
Tietojen hävittäminen
Tiedot poistetaan rekisteristä henkilön omasta pyynnöstä tai kun käyttötarkoituksen mukaista
perustetta niiden säilyttämiseen ei ole.
Lehdistötiedotteiden jakelulistan sisältö ja ajantasaisuus tarkastetaan lisäksi joka kolmas vuosi.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta Maahanmuuttoviraston ulkopuolelle.
Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja voi käsitellä ainoastaan henkilö, jolla on pääsy (käyttöoikeus) Maahanmuuttoviraston
sähköisiin järjestelmiin. Järjestelmiin pääsy on suojattu teknisin menetelmin.
Maahanmuuttoviraston tiloissa liikkuminen on valvottua. Manuaalista aineistoa ei tuoteta.
Rekisteröidyn oikeudet
- Tarkastusoikeus. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tiedot. Jos tiedoissa on virhe, virastoa voi
pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot.
- Poisto-oikeus. Viestinnän lehdistötiedotteiden jakelulistalta voi poistua milloin tahansa.
Poistamme tiedot tämän jälkeen rekisteristä välittömästi.
- Vastustamisoikeus. Jos rekisteröity kokee, että tietoja ei ole käytetty asianmukaisesti tai niitä ei
ole oikeus käsitellä, henkilötietojen käsittelyä on oikeus koska tahansa vastustaa.
- Oikeus tehdä valitus. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle, jos kokee, että
henkilötietoja ei ole käsitelty asianmukaisesti.

