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Tietosuojaseloste  
 

Rikosseuraamuslaitoksen uutiskirjeiden tilaajarekisterin tietosuojaseloste    
 
Rekisterinpitäjän yhteystiedot 
 
Rikosseuraamuslaitoksen Keskushallintoyksikkö  
Lintulahdenkatu 5 
00530 HELSINKI 
 
Puhelin: 029 56 88500 (valtakunnallinen vaihde) 
Faksi: 029 56 65440 

Sähköposti: kirjaamo.rise(at)om.fi 
 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
 
Hannele Svanström 
Lintulahdenkatu 5 
00530 HELSINKI 
Puhelin: 029 56 88562 
Sähköposti: tietosuojavastaava_rise(at)om.fi 

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus 

 
Rikosseuraamuslaitoksen uutiskirjeiden tilaajarekisterin henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-
asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e – alakohdan mukaisesti yleistä etua koskevan tehtävän 
suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.  
 
Rikosseuraamuslaitos käsittelee uutiskirjeiden tilaajarekisterin henkilötietoja uutiskirjeiden 
lähettämiseksi niitä www.rikosseuraamus.fi-sivuiltamme tilanneille henkilöille, yrityksille, yhteisöille ja 
järjestöille. 
 
Uutiskirjeen tilaajalla on jokaisen uutiskirjeen vastaanottamisen yhteydessä mahdollisuus perua tilaus 
sähköpostinviestin lopussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Uutiskirjeen tilauksen peruneiden 
henkilötiedot tuhotaan viivytyksettä. 

 
Rekisterin tietosisältö   
    
Rikosseuraamuslaitoksen uutiskirjeiden tilaajarekisterin tietosisältö muodostuu tilaajarekisteriin 
talletettavasta sähköpostiosoitteesta, lähetettävän uutiskirjeen kielivalinnasta ja tilattujen uutiskirjeiden 
aihealueesta. 
 
Säännönmukaiset tietolähteet  
 
Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään.  

 



 

 

Henkilötietojen säännönmukaiset vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät 
 
Henkilötietojen käsittelijänä toimii Liana Technologies Rikosseuraamuslaitoksen lukuun. Käsittelyn 
osalta on tehty tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukainen sopimus. 

Tietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. 
Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi. 

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, ellei 
luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty. 

Henkilötietojen käsittely suoritetaan EU/ETA-alueella. Henkilötietoja ei tulla siirtämään kolmansiin 
maihin tai kansainvälisille järjestöille. 

Henkilötietojen säilytysaika 
 
Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin se on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi (kunnes tilaus 
peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo lakkaa). 
 
Oikeus saada pääsy tietoihin 
 
Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin tietoihin eli oikeus tarkastaa itseään koskevat 
tiedot.  

 
Tarkastuspyyntö tulee esittää Rikosseuraamuslaitoksen kirjaamoon, jonka osoite löytyy selosteen 
alusta. 

 
Oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista 
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Rikosseuraamuslaitos oikaisee ilman aiheetonta viivytystä 
rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröity voi pyytää myös 
virheellisten henkilötietojen käsittelyn rajoittamista kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu. 

Henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista tai siirtämistä toiseen järjestelmään. 
 
Pyyntö tulee esittää kirjallisesti Rikosseuraamuslaitoksen kirjaamoon, jonka osoite löytyy 
selosteen alusta. 

 

Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetun 
toimistoon. 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800 
00521 HELSINKI 
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi  
Vaihde: 029 56 66700 
Faksi: 029 56 66735 
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