PUOLUSTUSVOIMIEN TIETOSUOJASELOSTE,
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) art.
12 - 14

1a
Rekisterinpitäjä /
yhteisrekisterinpitäjä

Laatimispäivä: 3.8.2018

Nimi:
Pääesikunta
Osoite:
Pääesikunnan viestintäosasto, Ruotuväki, PL 919, 00131 Helsinki
Muut yhteystiedot:
Puhelin 0299 800, puolustusvoimat@mil.fi

1b
Tietosuojavastaava

Nimi:
Juhani Parkkari
Osoite:
Pääesikunta, PL 919, 00131 Helsinki
Muut yhteystiedot:
Puhelin 0299 800, tietosuojavastaava.pv@mil.fi

2
Rekisterivastuuhenkilö

Nimi:
Päätoimittaja Mikko Ilkko
Osoite:
Pääesikunnan viestintäosasto, Ruotuväki, PL 919, 00131 Helsinki
Muut yhteystiedot:
0299 500 715, etunimi.sukunimi@mil.fi

3
Rekisterin nimi

Ruotuväki-lehden tilauslomake

4
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja
oikeudellinen peruste

Ruotuväki-lehden tilauslomakkeen avulla henkilö voi tilata
lehden itselleen tai lahjaksi.

5
Henkilötietoryhmät (mitä
henkilötietoja rekisterissä käsitellään)

Käyttämällä lomaketta annatte EU:n yleisen tietosuojaasetuksen 6 artiklan 1a kohdan mukaisen suostumuksen
tietojenne käsittelyyn yllä eriteltyyn tarkoitukseen.









Nimi
Katuosoite, postinumero & postitoimipaikka
Maa (jos muu kuin Suomi)
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Palveluvalinta (kestotilaus, määräaikainen tilaus tai
ilmainen näytenumero)
Haluaako henkilö, että tämän tietoja käytetään
Ruotuväen suoramarkkinointiin

Lahjatilauksen yhteydessä pyydetään lahjan saajan osalta
samat tiedot lukuun ottamatta puhelinnumeroa ja
sähköpostiosoitetta.

6
Henkilötietojen alkuperä sekä
säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan lomakkeen lähettäjältä lähetyksen
yhteydessä.

7
Henkilötietojen vastaanottajat tai
vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja käsittelevät Ruotuväki-lehden henkilöstön
edustajat.

8
Henkilötietojen siirto kolmanteen
maahan tai kansainväliselle
järjestölle (tietosuojan riittävyyttä
koskeva komission päätös tai tieto
asianmukaisia suojatoimia
koskevista asiakirjoista, jos siirto
perustuu 46 artiklan tai 49 artiklan 1 b
alakohtaan)
9
Henkilötietojen säilytysaika /
säilytysajan määrittämiskriteerit

Ei tietojen luovutuksia tai siirtoja EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle. Rekisteriä ei luovuteta
ulkopuolisille.

Säilytämme saamamme yhteydenotot vuoden ajan, minkä
jälkeen ne poistetaan. Käsitellyt yhteydenotot voidaan
poistaa myös aiemmin, mikäli niiden säilyttämiselle ei ole
erityistä perustetta.

Ruotuväki ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon
10
tai profilointiin.
Mahdollinen profiloinnin käyttö
(merkitykselliset tiedot käsittelyyn
liittyvästä logiikasta, tietojen
käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset
seuraukset rekisteröidylle)

11
Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille.
Rekisterin suojaus on toteutettu samoin kuin koko Valtion
yhteisellä julkaisualustalla (Valtori hallinnoi ja vastaa tuotteen
toimivuudesta ja lainmukaisuudesta).

12
Rekisteröidyn oikeus pyytää pääsy
häntä itseään koskeviin tietoihin sekä
oikeus pyytää henkilötietojen
oikaisemista, poistamista tai niiden
käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi saada hänestä rekisteriin tallennetut tiedot
nähtäväkseen ottamalla yhteyttä puolustusvoimien
palautepostiin: puolustusvoimat@mil.fi

13
Rekisteröidyn oikeus vastustaa
käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä,
mikäli hän kokee, että tietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Rekisteriin ei muodostu rekisteröidystä muuta tietoa, kuin
hänen itse toimittamansa tiedot.

Mikäli rekisteröity haluaa poistattaa, oikaista tai pyytää
tietojensa käsittelyn rajoittamista, hän voi ilmoittaa asiasta
samaiseen palautepostiin.

Halutessaan rekisteröity voi pyytää nähtäväkseen hänestä
tallennetut tiedot ottamalla yhteyttä puolustusvoimien
palautepostiin: puolustusvoimat@mil.fi

14
Rekisteröidyn oikeus peruuttaa
suostumus milloin tahansa (mikäli
käsittely perustuu suostumukseen)

Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa.

15
Rekisteröidyn oikeus saada asia
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaan
jokaisella on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle
siinä jäsenmaassa, jossa hänen vakituinen asuinpaikkansa
tai työpaikkansa on, taikka jossa väitetty rikkominen on
tapahtunut.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus
tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevgaa
tietosuojalainsäädäntöä.

16
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

