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  TIETOSUOJAILMOITUS 
   
  Laatimispvm. 26.9.2018 

 

1. Rekisterinpitäjä Luonnonvarakeskus 
 
Postiosoite: 
Latokartanonkaari 9 
00790 Helsinki 
puh. 029 532 5300 

2a. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö Rauno Kuha 

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä 
asioissa ja Luonnonvarakeskuksen 
tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Yhteyshenkilö: 
Tapio Eerikäinen 
kirjaamo@luke.fi 
 
Tietosuojavastaava: 
Annastiina Ali-Lekkala 
+358 295 322 016 
etunimi.sukunimi@luke.fi 

3. Rekisterin nimi Lapin maatilat vuodelta 2018 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
ja käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietoja käytetään Luonnonvarakeskuksen tieteellisessä 
tutkimus- ja kehittämistyössä. 
 
Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
(2016/679) 6 artiklan 1 kohdan alakohdan e mukaiseen yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamiseen. 
 
Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on Luonnonvarakeskuksesta 
annetun valtioneuvoston asetuksen (715/2014) 1 §:n mukaan 
harjoittaa sellaista tieteellistä tutkimus- ja kehittämistyötä, tiedon ja 
teknologian siirtoa sekä tilastotuotantoa, joka koskee maa- ja 
elintarviketaloutta, maaseudun kehittämistä, metsätaloutta, kala- ja 
riistataloutta, porotaloutta, muita uusiutuviin luonnonvaroihin 
perustuvia elinkeinoja, luonnon virkistyskäyttöä ja vesien- ja 
merenhoitoa. 

5a. Rekisterin tietosisältö Lapin maatiloista vuodelta 2018: 
- Nimi  
- ikä 
- yhteystiedot 
- tuotantosuunta 
- peltopinta-ala 
- yritysmuoto 
- Lisäksi tieto mikäli tilalla harjoitetaan porotaloutta. 
 
Kyselyn vastauksista koostuva tietoaineisto.  

5b. Säännönmukaiset tietolähteet Maaseutuvirasto (nykyisin Ruokavirasto), vastaajien kyselyyn 
antamat vastaukset. 

6. Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset 

Tutkimushankkeen partnerit ovat Suomen metsäkeskus ja ProAgria 
Lappi 

7. Tietojen siirto EU:n ja Euroopan Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan 
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talousalueen ulkopuolelle talousalueen ulkopuolelle. Tietojen siirtäminen kuvataan 
tutkimushankekohtaisissa tietosuojailmoituksissa ja 
aineistonhallintasuunnitelmissa. 
 
Tietoja ei luovuteta EU:n Euroopan talousalueen ulkopuolelle  

8. Henkilötietojen säilytysaika Tiedot säilytetään vuoden 2022 loppuun. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet Manuaalinen aineisto säilytetään suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. 
Tietojärjestelmäpalvelimet ja aktiivilaitteet sijaitsevat suojatuissa ja 
valvotuissa tiloissa. Tietoja käsitellään järjestelmissä, joiden laitteista 
osa on Luonnonvarakeskuksen tiloissa ja osa palvelutarjoajilla. 
 
Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta 
ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu kulunvalvontaan, 
henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. 
Tietojen katselu‐ ja muuttamisoikeudet on rajattu henkilöstön 
tehtävien mukaisesti. Tiedot muutoksista tallennetaan 
muutoshistoriaan. Tietojen oikeellisuus varmistetaan 
tietojärjestelmien koneellisilla ja manuaalisilla kontrolleilla 
tietojenkäsittelyn eri vaiheissa. Tietojen häviämättömyydestä 
huolehditaan varmuuskopioinnilla ja fyysisillä turvamenettelyillä. 
 
Rekisteriin liittyvät paperilla olevat tiedot on suojattu 
kulunvalvonnalla ja lukituilla arkistoilla. 

10. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on henkilötietojaan koskien oikeuksia, jotka 
määrittyvät tietojen käsittelyn oikeusperusteen mukaan. Lisätietoa 
rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta löydät täältä. 
 
Rekisteröidyn oikeudet perustuvat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
(2016/679) artikloihin 15–22. 

11. Tietojen käyttäminen 
automaattiseen päätöksentekoon 
ml. profilointi (tietosuoja-asetuksen 
art. 13.2(f) ja 14.2(g)) 

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon ml. 
profilointi. 

12. Tietosuojailmoituksen 
päivittäminen 

Tähän tietosuojailmoitukseen saattaa tulla päivityksiä esimerkiksi 
toimintatapojemme tai järjestelmiemme muuttuessa tai kehittyessä 
tai tietosuojasuositusten vaihtuessa. Voimme joutua tekemään 
päivityksiä myös lainsäädännön muuttuessa. Mahdolliset muutokset 
tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn 
tietosuojailmoituksemme. 

 

https://www.luke.fi/tietosuoja-ja-yksityisyys_/rekisteroidyn-oikeudet/

