
Luonnonvarakeskuksen tietosuojailmoitus 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Luonnonvarakeskus 

Postiosoite: 
Luonnonvarakeskus (Luke) 
PL 2 00791 Helsinki 

puh. 029 532 6000 

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö 
Professori 
Juha Hiedanpää 

2a. Yhteyshenkilö rekisteriin 
liittyvissä asioissa ja 
Luonnonvarakeskuksen 
tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Yhteyshenkilö: Tapio Eerikäinen kirjaamo@luke.fi  
 
Tietosuojavastaava: Annastiina Ali-Lekkala +358 295 
322 016 etunimi.sukunimi@luke.fi 

3. Rekisterin nimi Kaavapuntari-keskustelu 

4. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus ja oikeusperuste 

Henkilötietorekisterin tietojen käyttötarkoitus on 
mahdollistaa osallistuminen Varsinais-Suomen liiton 
ja Luonnonvarakeskuksen järjestämään 
luonnonarvojen ja luonnonvarojen 
vaihemaakuntakaavan valmisteluun liittyvään 
keskusteluun kaavan sisällöstä ja linjauksista ja 
kaavan työstämistä koskeviin tilaisuuksiin sekä 
aineiston käyttäminen Participation in Long-Term 
Decision-Making (PALO) tutkimushankkeessa. 
 
Käytämme henkilötietorekisteriä kaavaprosessia 
koskevaan viestintään. 

Henkilötietojen käsittelyn laillisena perusteena on 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, artikla 6.1.a 
mukainen rekisteröidyn antama suostumus. 

5. Rekisterin tietosisältö ja 
säännön mukaiset tietolähteet 

Tietoja kerätään suoraan henkilöltä itseltään siinä 
muodossa kuin hän ne antaa Kaavapuntari-
verkkoalustassa tai muilla tavoin kirjallisesti tai 
suullisesti.  
 
Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja: 

 Henkilön etu- ja sukunimi 

 Kotikunta 

 Sähköpostiosoite 
Henkilön Kaavapuntari-kyselyssä kirjoittamat 
kommentit ja karttamerkinnät 



 Henkilöiden itsensä antamia luokittelutietoja, 
kuten esim. rooli, jossa vastasi. 

6. Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset 

Tietoja voidaan luovuttaa Varsinais-Suomen liitolle 
kohdassa 4 kuvatun tarkoituksen toteuttamista varten. 
Tietoja ei luovuteta eteenpäin muille tahoille.  
Luonnonvarakeskuksen ja Varsinais-Suomen liiton 
välisestä henkilötiedon käsittelystä on sovittu 
sopimuksin. 

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle 

Tietojamme ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. 

8. Henkilötietojen säilytysaika 

Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin on 
tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin kohdassa 4 
kuvattuihin tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on 
kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot 
poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista 
perustetta. 
 
Henkilötiedot hävitetään viimeistään PALO-
tutkimushankkeen päättyessä 31.8.2021.  

9. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

Säilytämme henkilötietoja sähköisessä muodossa 
palveluntarjoajiemme palvelimilla. Nämä on suojattu 
yleisiä käytänteitä noudattavin sopimuksin meidän 
(Luonnonvarakeskus) ja palveluntarjoajiemme välillä. 

Olemme rajanneet pääsyn henkilötietoihin tunnuksin, 
salasanoin ja käyttöoikeuksin.  

Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, 
muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu 
kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin 

ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen katselu‐ ja 
muuttamisoikeudet on rajattu henkilöstön tehtävien 
mukaisesti. Tietojen oikeellisuus varmistetaan 
tietojärjestelmien koneellisilla ja manuaalisilla 
kontrolleilla tietojenkäsittelyn eri vaiheissa. Tietojen 
häviämättömyydestä huolehditaan 
varmuuskopioinnilla ja fyysisillä turvamenettelyillä. 
Rekisteriin liittyvät paperilla olevat tiedot on suojattu 
kulunvalvonnalla ja lukituilla arkistoilla. 

10. Tarkastusoikeus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 15 
artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy 
tietoihinsa. Rekisteröity voi pyytää lomakkeella tiedot, 
jotka hänestä on talletettu Luonnonvarakeskuksen 
rekistereihin. 



Pyyntö lähetetään Luonnonvarakeskuksen kirjaamoon 
osoitteeseen: 

Luonnonvarakeskus (Luke) 
PL 2 00791 Helsinki 

tai sähköpostiosoitteeseen: kirjaamo@luke.fi. 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn 
liittyvät oikeudet 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 17 
artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tietojen 
poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”). 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 18 
artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn 
rajoittamiseen tietyissä tilanteissa. 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 19 
artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus siihen, että 
rekisterin vastuuyksikkö ilmoittaa henkilötietojesi 
oikaisusta tai poistosta tai käsittelyn rajoituksesta sille 
jolle tietoja on edelleen luovutettu, mikäli tietoja 
eteenpäin luovutetaan. 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 20 
artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada tiedot 
siirrettyä järjestelmästä toiseen jos käsittely 
suoritetaan automaattisesti. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu 
valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, 
jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai 
työpaikkansa on, tai jossa väitetty tietosuoja-
asetuksen rikkominen on tapahtunut. 

12. Tietojen käyttäminen 
automaattiseen päätöksentekoon 
(tietosuoja-asetus art. 13.2(f) ja 
14.2(g)) 

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen 
päätöksentekoon ml. profilointi. 

13. Tietosuojaselosteen päivitys 

Tähän tietosuojaselosteeseen saattaa tulla päivityksiä 
esimerkiksi toimintatapojemme tai järjestelmiemme 
muuttuessa/ kehittyessä tai tietosuojasuositusten 
vaihtuessa. Voimme joutua tekemään päivityksiä 
myös lainsäädännön muuttuessa. Mahdolliset 
muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet 
päivitetyn tietosuojaselosteemme. 

 


