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REKISTERIN NIMI 

Liikkuva perhe -palkinnon hakijarekisteri 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE 

Hakija on hakenut Liikkuva perhe -palkintoa ja täyttänyt hakulomakkeen. 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen 
käsittelylle on: 

- henkilön oma suostumus 

- sopimus, jossa rekisteröity on toisena osapuolena 

Käsittelyn tarkoituksena on palkitsemisen hakuun liittyvät tarvittavat toimenpiteet ja 
tiedotussuhteen hoitaminen palkinnon hakijan ja/tai hakijatahon sekä Liikkuva 
perhe -ohjelman ja opetus- ja kulttuuriministeriön välillä.  

Lisäksi tarkoituksena on Liikkuva perhe -palkinnosta tiedottaminen. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT 

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: 
- Hakijataho 
- Hakijatahon tarkempi kuvaus (esim. kunnan tietty toimiala/sektori, hanke) 
- Yhteyshenkilön etunimi ja sukunimi  
- Yhteyshenkilön sähköposti  
- Yhteyshenkilön puhelinnumero 
- Hakijatahon www-sivuosoite, somekanavat tms. 



- Tarkempi kuvaus palkintoa haettavasta toiminnasta 

TIETOJEN LUOVUTUS 

Rekisterin pitäjä voi luovuttaa haun yhteydessä annettuja henkilötietoja kolmansille 
osapuolille, kuten opetus- ja kulttuuriministeriölle, palkitsemisen toteutusta varten 
sekä palkinnon toimittaville tahoille. 

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. 
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, 
estä tietojen poistamista. 

REKISTERIN SUOJAUS 

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, ja tiedot on suojattu 
asianmukaisesti. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu 
palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tallennettuja tietoja sekä 
palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä 
tietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja henkilötietoja käsittelevät vain ne 
työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. 
Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti, ja ne ovat palautettavissa tarpeen 
tullen. 

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA  

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut 
tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon 
täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia 
niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä 
voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen 
poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn 
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti 
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön 

esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n 
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 


