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Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä Saana Katila
Minimahti
Koroistentie 4 D 19
00280 HELSINKI
minimahti@gmail.com

2 Rekisterin nimi Pysäytetään metsähallituslaki -adressi (jäljempänä ”Adressi”)

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Adressin allekirjoittaneet haluavat ilmaista mielipiteensä hallituksen esittä-
mästä uudesta metsähallituslaista (HE 132/2015 vp).

4 Rekisterin tietosisältö

• etunimi
• sukunimi
• asuinpaikka
• sähköpostiosoite
• allekirjoitusajankohta
• tahdonilmaisu uutiskirjeen tilaamisesta tai tilaamatta jättämisestä

5 Säännönmukaiset tietolähteet

WWW-sivun http://pysaytetaanmetsahallituslaki.fi/ vierailijat allekirjoitta-
vat Adressin tallentamalla WWW-lomaketta käyttäen rekisteriin kohdassa
4 (”Rekisterin tietosisältö”) luetellut tiedot.

6 Tietojen luovutukset

Adressi luovutetaan Suomen eduskunnalle nimien keräämisen päätyttyä ke-
vättalvella 2016. Allekirjoittamalla Adressin henkilöt antavat suostumuksen-
sa tietojen luovuttamiseen ja hyväksyvät rekisterinpitäjän vastuun rajauksen
kohdan 11 mukaisesti.

7 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle (ks. kohta 11).

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoliikenneyhteys Adressin allekirjoittajan selaimen ja rekisterinpitäjän
palvelimen välillä on salaamaton (http). Rekisterin sisällön käyttö ja siirto
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tapahtuu kuitenkin aina salattua yhteyttä käyttäen.

Adressin päällekkäiset rekisteröinnit tarkistetaan ja poistetaan automaat-
tisella tietojenkäsittelyllä käyttäen yksilöintiin rekisteröidyn antamaa säh-
köpostiosoitetta. Tämän lisäksi automaattista tietojenkäsittelyä käytetään
Adressin muuntamiseksi haluttuun tiedostomuotoon.

9 Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat
tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja
osoittaa rekisterinpitäjälle viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun tämä
Adressi on luovutettu eduskunnalle.

Pyyntöön tulee sisällyttää sähköpostiosoite, josta pyynnön tekijä voidaan
tavoittaa. Mikäli pyynnön tekijä haluaa vastauksen salattuna sähköposti-
na, pyyntöön tulee liittää PGP-avain (liitteenä, ID tai URL), jolla vastaus
voidaan salata. Muussa tapauksessa pyynnön tekijä antaa pyynnöllään suos-
tumuksensa siihen, että pyyntöön vastataan salaamattomalla sähköpostilla.

10 Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsitte-
lyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai van-
hentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamisek-
si viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun tämä Adressi on luovutettu
eduskunnalle.

11 Vastuunrajaus Rekisterinpitäjä ei vastaa siitä, miten tietoja käsitellään rekisterinpitäjän
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella sen jälkeen, kun ne on luovutettu
Suomen eduskunnalle.
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