TIETOSUOJASELOSTE
Laatimispäivä 01.03.2021
REKISTERIN NIMI
1. Rekisterinpitäjä

Kansainvälinen tasa-arvopalkinto
Nimi
Sosiaali- ja terveysministeriö

Osoite
Sosiaali- ja terveysministeriö, Meritullinkatu 8, PL 33, 00023 Valtioneuvosto

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Sosiaali- ja terveysministeriö, 0295 16001 (Valtioneuvoston
vaihde),
kirjaamo@stm.fi
Nimi ja yhteystiedot
Sami Siltanen
Projektikoordinaattori
Työ- ja tasa-arvo-osasto
Tasa-arvoyksikkö
Sosiaali- ja terveysministeriö
etunimi.sukunimi(at)stm.fi
+358509117397 / 0295163015
Tanja Auvinen
Johtaja
Työ- ja tasa-arvo-osasto
Tasa-arvoyksikkö
Sosiaali- ja terveysministeriö
etunimi.sukunimi(at)stm.fi
0295163715 / 0503134898

3. Tietosuojavastaava

Nimi ja yhteystiedot
Sosiaali- ja terveysministeriö: Lassi Kauttonen; stmtietosuojavastaava(at)stm.fi, puh. 0295 16001(vaihde)

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tasa-arvopalkinnon tarkoitus on edistää tasa-arvokeskustelua globaalissa kontekstissa. Palkinnon voi saada henkilö tai toimija, joka
on edistänyt sukupuolten tasa-arvoa kansainvälisesti merkittävällä
tavalla. Palkintoon kuuluu rahapalkinto, jota palkittava ei kuitenkaan saa omaan käyttöönsä vaan hän nimeää palkintorahan saajaksi käytännön avustuskohteen, jolla vahvistetaan naisten asemaa. Palkinto jaetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.
Käsittelemme tasa-arvopalkintoon liittyviä henkilötietoja tieto-

suoja-asetuksen 6 artiklan 1 e kohdan perusteella. Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

7. Rekisterin henkilötietoryhmät ja
tietosisältö
8. Säännönmukaiset tietolähteet

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kansainvälisen tasa-arvopalkinnon perustamisesta Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 21.6.2017.
Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi ja rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Rekisteriin tallennettavien henkilötietojen käsittely perustuu valtioneuvoston tekemään periaatepäätökseen kansainvälisen
tasa-arvopalkinnon perustamisesta Suomen itsenäisyyden 100vuotisjuhlavuoden kunniaksi 21.6.2017.
Ehdottajan tiedot: Henkilön nimi, henkilön yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoitteet)
Ehdokkaan tiedot: Nimi, yhteystiedot, ehdotuksen perustelut
Tiedot saadaan ehdokkuuslomakkeesta.

9. Integraatio muuhun järjestelmään

Ei ole.

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
11. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle
järjestölle
12. Henkilötietojen säilytysaika tai
säilytysajan määrittämiskriteerit
13. Aiotaanko rekisterin tietoja
käyttää muuhun tarkoitukseen kuin
mihin ne kerättiin
14. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja ei luovuteta.
Henkilötietoja käsitellään valtioneuvoston tarjoamissa palveluissa.

Tiedot hävitetään palkinnon jakamisen jälkeen loppuvuodesta
2021.
Ei.

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Ei ole.
B. Digitaalisesti käsiteltävät tiedot (rekisterin käyttöoikeuden
periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)
Pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla
henkilöillä, joilla on salassapitovelvollisuus. Tietoverkko ja ICTlaitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein. ICT-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa. Rekisteri on suunniteltu henkilötietojen käsittelyyn.

15. Pääsy tietoihin ja tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa.
Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 olevalle taholle.

16. Tiedon korjaamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2
olevalle taholle.

17. Oikeus poistaa tiedot
18. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.
Rekisterillä ei ole ulkoista verkkopalvelua.

18. Evästeiden käyttö

