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1. Rekisterinpitäjä Huoltovarmuuskeskus (y-tunnus: 02020419-6) 
Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki 
Sähköposti: kirjaamo@nesa.fi 
Puhelin: 029 505 1000 
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa 

Taru Mellin, tietosuojavastaava 
Sähköposti: taru.mellin@nesa.fi 
 

3. Rekisterin nimi Ohjelmatoiminnan rekisteri 
 

4. Henkilötietojen käsitte-
lyn tarkoitus tai rekisterin 
pitämisen peruste 

Henkilötietoja käytetään Huoltovarmuuskeskuksen ohjelmatoiminnan 
tehtäviin. Rekisteröitävien henkilötietojen käsittely on tarpeen ohjelma-
toiminnan puitteissa toteutettavien projektien organisoimisessa ja täy-
täntöönpanossa, viestinnässä sekä rekisterinpitäjän lakisääteisten velvol-
lisuuksien täyttämiseksi. 

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia henkilötietoja: 
• nimi 
• nimike 
• organisaatio 
• puhelinnumero 
• sähköpostiosoite 

Lisäksi rekisteri voi sisältää muita rekisterin käyttötarkoituksen 
kannalta tarpeellisia tietoja.  

6. Säännönmukaiset tieto-
lähteet 

Tiedot perustuvat rekisteröityjen itsensä antamiin tai julkisista lähteistä 
kerättyihin tietoihin.  
 

7. Tietojen vastaanottajat Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan luovuttaa lakisääteisissä ta-
pauksissa kolmansille osapuolille. Lisäksi henkilötietoja voidaan siirtää 
henkilötietojen käsittelijöille.  
 

8. Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Henkilötietojen säilytys-
aika 

Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin 
kauan kuin HVK:n ohjelma, jonka alaista projektia varten henkilötiedot 
on kerätty, on käynnissä ja jälkiarvioitu. Rekisteriin tallennetut 
henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista 
perustetta.  
 

10. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, 
eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisato-
risin toimenpitein. Henkilötietoja käsittelevät vain Huoltovarmuuskes-
kuksen palveluksessa olevat, määrätyt henkilöt. 
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Huoltovarmuuskeskuksen työntekijät ja muut henkilötietojen käsittelijät 
ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään sa-
lassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot. 
 

11. Oikeus tietojen tarkas-
tamiseen ja oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallenne-
tut tiedot ja pyytää virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- tai oikai-
supyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö tietosuojavastaavalle. Tar-
kastuspyyntö tulee esittää rekisterinpitäjälle tai tietosuojavastaavalle 
omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa 
asiakirjassa. 
 

12. Oikeus tietojen poista-
miseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada Huoltovarmuuskeskus poistamaan rekis-
teröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, 
että 
• henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne ke-

rättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; 
• rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, 

eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; 
• henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai  
• henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lain-

säädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 
 

13. Oikeus käsittelyn rajoit-
tamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, 
jos  
• rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden; 
• käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen 

poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; 
• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tar-

koituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen 
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 
 

14. Oikeus siirtää tiedot jär-
jestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän 
on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja 
koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toi-
selle rekisterinpitäjälle. 
 

15. Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekis-
teröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan 
soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 
 

 


