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1(3) Työ- ja elinkeinoministeriön kyselyn tietosuojaseloste (kuvaus henkilötietojen käsittelystä
kyselyn yhteydessä)
1. Rekisterinpitäjä
Työ- ja elinkeinoministeriö (y-tunnus: 2160307-0) PL 32, 00023 Valtioneuvosto puhelin 029
516001, sähköposti kirjaamo@tem.fi. Tietosuojavastaavan yhteystiedot: tietosuojavastaava@tem.fi
2. Henkilötietojen käsittelijä
Suomen Kuntaliitto r.y. (y-tunnus: 0926151-4) Toinen linja 14, 00530 Helsinki, puhelinvaihde 09771 1, sähköposti kirjaamo@kuntaliitto.fi. Tietosuojavastaavan yhteystiedot: tietosuojavastaava@kuntaliitto.fi.
3. Rekisteröidyt ja rekisteriin kerättävät tiedot
Kyselyn vastaanottajat sekä verkkosivustolla hankinnat.fi olevan avoimen kyselyn vastaajat. Molemmat ryhmät koostuvat hankintalainsäädännön mukaisten hankintayksiköiden ja tarjoajayritysten
edustajista.
Rekisteriin kerättävät tiedot ovat: vastaajan nimi, asema, rooli hankinnoissa ja edustama organisaatio.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Suomen Kuntaliiton organisaatiossa toimiva Julkisten hankintojen neuvontayksikkö toteuttaa työ- ja
elinkeinoministeriön toimeksiannosta julkisten hankintojen kaksikielisyyttä koskevan selvityksen.
Osana selvitystä neuvontayksikkö tekee kyselytutkimuksen, joka kohdistuu julkisten hankintojen
hankintayksiköille ja tarjoajille. Selvityksen tarkoituksena on tunnistaa lainsäädännössä olevat ongelmakohdat sekä arvioida mahdollisia toimenpiteitä, joiden avulla voidaan edistää kaksikielisiä
hankintoja.
Henkilötietojen oikeutusperuste: Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan e
alakohta: Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle
kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi sekä tietosuojalain (1050/2018) 4 §:n 1 momentin 3 kohta:
Käsittely on tarpeen tieteellistä tai historiallista tutkimusta taikka tilastointia varten.
5. Rekisteröidyn oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:
• pyytää Rekisterinpitäjältä ja/tai henkilötietojen käsittelijältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin eli oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.
• vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyynnössä tulee yksilöidä, mikä tieto on virheellinen, millä perusteella se on virheellinen ja miten sitä tulisi muuttaa. Rekisterinpitäjän on tehtävä oikaisu ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle
• rajoittaa käsittelyä. Jos rekisteröity on ilmoittanut, että hänen tietonsa ovat virheellisiä, on rekisteröidyllä oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu
• perua suostumus. Käsiteltäessä henkilötietoja suostumuksen perusteella on rekisteröidyllä oikeus,
milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus, jonka jälkeen henkilötietoja ei käsitellä, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta
• pyytää tietojen poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan
henkilötiedon poistamista. Tämä oikeus ei koske niitä henkilötietoja, joita työ- ja elinkeinoministeriö tarvitsee lakisääteisen tehtävän hoitamista varten
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• tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittely ei ole asianmukaista. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tietosuojavaltuutetun
verkkosivuilta: www.tietosuoja.fi
6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Vastaajien nimi- ja yhteystietoja ei luovuteta työ- ja elinkeinoministeriön tai Suomen Kuntaliitto
ry:n ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta, ellei näillä ole velvollisuus luovuttaa tieto niitä
sitovan säännöksen nojalla.
7. Tietojen säilyttäminen
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Henkilötietoja säilytetään neljä kuukautta kyselyn alkamisajankohdasta. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.
8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät
Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa rekisterinpitäjänä rekisterissä olevista henkilötiedoista. Tarvittaessa henkilötietoja voivat käsitellä kolmantena osapuolena kyselysovellusten ylläpidon vastuuhenkilöt. Suomen Kuntaliitossa/Julkisten hankintojen neuvontayksikössä tietoja käsittelevät vain ne
työntekijät, jotka tarvitsevat niitä kyselyn valmistelussa ja toteutuksessa, kyselyn tulosten käsittelyssä sekä ministeriölle annettavan selvityksen laatimisessa. Pääsy Suomen Kuntaliiton tietojärjestelmiin on rajattu käyttöoikeuksilla.
9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Tietojasi ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

