Tietosuojaseloste Siteimprove
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
EU:n tietosuoja-asetus, 14 artikla
Nimi
1. Rekisterinpitäjä
Sosiaali- ja terveysministeriö
Osoite
PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puh: 0295 16001
Sähköpostiosoite: kirjaamo.stm@stm.fi
Nimi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa
asioissa
viestintäyksikkö,
viestintäasiantuntija Kimmo Vainikainen
Osoite
PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puh. 02951 63519
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@stm.fi

3. Rekisterin nimi
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

5. Rekisterin tietosisältö

Tietosuojavastaava,
Lassi Kauttonen
Puh. 02951 63577
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@stm.fi
Siteimprove (STM:n verkkosivustoilla olevat henkilötiedot)
Henkilötietoja käsitellään, kun Siteimprove-palvelu käy läpi STM:n verkkosivustoja
sekä niissä olevia sisältöjä (tekstit, kuvat, linkit) ja listaa erinäisiä kohtia, joita
korjaamalla tai muokkaamalla verkkosivustojen saavutettavuutta,
hakukoneoptimointia, toimivuutta ja laatua voidaan parantaa. Siteimprove
käsittelee näin ollen sekä tunnistettavissa olevia että muita kuin tunnistettavissa
olevia henkilötietoja, joita se löytää STM:n julkisilta verkkosivustoilta.
STM:n verkkosivustoilla on kahdenlaisia henkilötietoja: 1) STM:n henkilöstö 2)
STM:n hallinnonalan/sidosryhmien/yhteistyökumppanien henkilötietoja
1)
2)
-

6. Säännönmukaiset tietolähteet

7. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolella

henkilön perustiedot (etunimi, sukunimi, virkanimike, osasto, tulosryhmä,
sähköpostiosoite, puhelinnumero)
joistain henkilöstä kuva
esimerkkejä: osastojen ja tulosryhmien henkilölistat, tiedotteiden/uutisten
lisätietojen antajat
henkilön perustiedot (etunimi, sukunimi, virkanimike, organisaatio,
sähköpostiosoite, puhelinnumero)
joistain henkilöstä kuva
esimerkkejä: tiedotteiden/uutisten lisätietojen antajat

STM:n henkilöstön henkilötiedot tulevat STM:n henkilöstöhallinnosta, josta ne
välitetään Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskukseen (Valtori) ja jonka kautta ne
siirtyvät verkkosivustoille.
Muiden henkilöiden tiedot saadaan henkilöltä itseltään ja syötetään
verkkosivustoille käsin.
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.
Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

1. Rekisterinpitäjä

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Nimi
Sosiaali- ja terveysministeriö
Osoite
PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puh: 0295 16001
Sähköpostiosoite: kirjaamo.stm@stm.fi
A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Ei manuaalista aineistoa.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön
valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)
Pääsy henkilön perustietoihin on kaikilla, koska STM:n verkkosivustot ovat
julkisia.
STM:n työntekijöiden henkilötiedot tulevat suoraan STM:n henkilöstöhallinnosta ja
välittyvät verkkosivuille, mutta henkilötietojen haltija voi omatoimisesti pyytää
verkkosivuilla oleviin tietoihin muokkausta.
Käyttöoikeudet yhteystietojen katseluun sekä omien tietojen muokkaukseen
myönnetään STM:n työntekijöille automaattisesti.
Muilla ei ole muokkausoikeuksia, mutta henkilötietojen muokkausta voi pyytää
STM:ltä.
Rekisteriasioista vastaavalta yhteyshenkilöltä saa tarvittaessa luettelon käyttäjistä
ja käyttöoikeuksista.
Tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin
toimenpitein. ATK-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa.
Siteimprove käsittelee STM:n verkkosivuilla olevia henkilötietoja STM:n ja
Siteimproven laatimien ohjeiden mukaisesti. Siteimprove pitää henkilötiedot
luottamuksellisina eikä luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille tai ota
henkilötiedoista kopioita, ellei se ole välttämätöntä Siteimproven sopimukseen
perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi STM:öä kohtaan ja sillä edellytyksellä,
että henkilötietoja paljastetaan vain niille Siteimproven työntekijöille, jotka ovat
tietoisia tietojen luottamuksellisuudesta ja jotka säilyttävät henkilötietojen
luottamuksellisuuden sopimuksen mukaisesti.

10. Tarkastusoikeus
11. Tiedon korjaamisoikeus
12. Muut mahdolliset oikeudet

13. Evästeiden käyttö

Siteimproven on toteutettava kaikki tarvittavat tekniset ja organisatoriset
suojaustoimenpiteet, mukaan lukien mahdolliset lisätoimenpiteet, joilla
varmistetaan, ettei henkilötietoja tuhota, katoa tai heikennetä tahattomasti tai
luvattomasti taikka saateta luvattomien kolmansien osapuolten tietoon, käytetä
väärin tai käsitellä muuten kulloinkin voimassa olevan, sovellettavan
tietosuojalainsäädännön vastaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan
kohdassa 2. olevalle taholle.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen
tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.
Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä
ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Joillekin STM:n verkkosivustojen sivuille on upotettu kolmannen osapuolen
sovellus, kuten sosiaalisen median syöte, video tai podcast. Näissä sovelluksissa
käytetään evästeitä, jotka välittävät tiedon sivun latauksesta ja osoitteesta
kolmannelle osapuolelle. Evästeistä saa lisätietoa STM:n verkkosivuilta.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Sosiaali- ja terveysministeriö
Osoite
PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puh: 0295 16001
Sähköpostiosoite: kirjaamo.stm@stm.fi
STM:n verkkosivustojen kävijäseuranta kerää sivuston käytöstä yleisiä
tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelun kehittämiseen. Näitä tietoja ovat
esimerkiksi ladatut sivut, käyttöajankohta sekä verkkoselain ja käyttöjärjestelmä.
Seuranta ei suoraan kerää tietoja, joista yksittäinen kävijä voidaan tunnistaa.
Lisätietoa tietosuojasta STM:n verkkosivuilta.

