TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

2. Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Nimi
Ulkoministeriö
Osoite
PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
puh +358 295 350 000, kirjaamo.um@formin.fi
Nimi
Hankintapäällikkö Asmo Kemppainen
Kiinteistö- ja hankintapalveluyksikkö
Kanavakatu 3 B, 00160 HELSINKI
Muut yhteystiedot: asmo.kemppainen@formin.fi p. 040 552 0259 ,
HAL-60@formin.fi
Tietosuojavastaava
Sähköposti: tietosuoja@formin.fi

3. Rekisterin nimi
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Osoite
PL 176, 00023 Valtioneuvosto
Ulkoministeriön Mediapankki

Tietojen käsittely perustuu suostumukseen, joka annetaan rekisteröitymisen
yhteydessä.
Mediapankki-tietojärjestelmän käyttämiseen ulkoasiainhallinnon visuaalisen
ilmeen hallinnassa sekä aineisto- ja kuvapankkina.
Henkilötietoja käsitellään järjestelmän käyttäjätunnusten rekisteröitymiseen ja
antamiseen sekä aineisto- ja kuvapankkipuolella kuvallisten aineistojen
käyttämiseen.
Henkilötietoja käytetään
a. mediapankin käyttäjien tunnistamiseksi ja käyttöoikeuksien määrittelyyn.
Mediapankin käyttäjiksi hyväksytään vain henkilöt, joilla on tarkoituksenmukainen
suhde ulkoministeriöön ja mediapankissa olevan materiaalin käyttöön.
Ulkoministeriön yksiköillä sekä Suomen ulkomaanedustustoilla on mediapankkiin
pääsääntöisesti yhteiskäyttötunnuksia, jolloin henkilötietona kerätään vain
ministeriön tai edustuston yhteyshenkilön nimi. Palvelun henkilötietoihin pääsevät
erikseen määrätyt pääkäyttäjät.
b. Palvelussa sisältönä olevien mm. erilaisten valokuvien ja muiden kuvallisten
aineistojen yksilöimiseen, säilytykseen ja jakamiseen. Näitä ovat muun muassa
valokuvat, videot, muut kuvalliset esitysmateriaalit, joissa esiintyy henkilöitä.
Aineistoon pääsy on vain niillä käyttäjillä, jotka tarvitsevat aineistoa
työtehtävissään.
Palveluntarjoajalla Grano Oy:llä on pääsy käyttäjätietoihin ja tietosisältöön.
Ongelmatilanteissa Granon tukipalvelu voi tukipyyntöön vastatessaan tutkia
käyttäjätietoja.

5. Rekisterin tietosisältö

a) Käyttäjätunnusta varten tallennetaan tiedot:
Henkilön tai organisaation nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, vapaaehtoisina
lisätietoina: yritys, osasto, tehtävä, osoite, postinumero, postitoimipaikka, maa.
b) Palvelussa sisältönä olevissa valokuvissa ja videoilla tai muussa kuvallisessa
aineistossa esiintyvien henkilöiden tiedot:
Henkilön kuva ja nimi, mahdollisesti myös titteli ja organisaatio
Käyttäjärekisteri käydään läpi kerran vuodessa.
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6. Säännönmukaiset tietolähteet

a. Tiedot kerätään rekisteröitymisen yhteydessä.
b. Yksittäisten henkilökuvien osalta kuvauksen yhteydessä
c. Muun kuvallisen aineiston osalta aineiston käsittelyn yhteydessä

7. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Rekisteröityneiden käyttäjien tietoja ei luovuteta eteenpäin.

8. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolella
9. Tietojen säilyttämisen määräajat
ja tietojen poistaminen

10. Rekisteröidyn oikeudet

11. Muut mahdolliset oikeudet

Palvelussa sisältönä olevissa kuvallisissa aineistoissa esiintyvien henkilöiden
kuvia ja nimiä luovutetaan aineiston käyttöoikeuden mukaisesti
ulkoasianhallinnon sisäiseen käyttöön sekä ulkoiseen käyttöön esim. medialle,
julkaisuihin, internettiin, sosiaaliseen mediaan, kolmansille osapuolille.
Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.
Järjestelmän käyttäjiä koskevia tietoja säilytetään niin kauan kuin käyttäjä
tarvitsee käyttäjätunnusta ja ilmoittaa kirjallisesti henkilötietojensa poistamisesta
järjestelmästä. Käyttäjällä on myös mahdollisuus poistaa oma tunnus. Toiminto
löytyy kohdasta ”Omat tiedot” Poista käyttäjätunnukseni. Poistaminen onnistuu
vain mikäli omien tietojen muokkaus on käyttäjälle sallittu. Mikäli henkilön
käyttäjätunnusta ei ole käytetty viimeisen kahden vuoden aikana, käyttäjätunnus
poistetaan mediapankin pääkäyttäjän toimesta.
Palvelussa sisältönä olevissa valokuvissa ja videoilla tai muussa kuvallisessa
aineistossa esiintyvien henkilöiden tietoja säilytetään niin kauan kuin aineistolla
on käyttömerkitystä tai henkilö itse kirjallisesti pyytää sen poistamaan.
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:
• pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin eli
oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Lue lisää: https://um.fi/pyyntohenkilotietojen-tarkistamiseksi
• 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 ulkoasiainhallinto tarvitsee lakisääteisen tehtävän hoitamista
varten
• tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo,
että henkilötietojen käsittely ei ole asianmukaista. Tietosuojavaltuutetun
yhteystiedot löytyvät tietosuojavaltuutetun
verkkosivuilta: www.tietosuoja.fi
Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä
ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

