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  TIETOSUOJAILMOITUS 
   
  Laatimispvm. 1.3.2021 
 

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

2a. Rekisterinpitäjän 
vastuuhenkilö 

Jaana Sorvali, Seija Tuulentie ja Ilona Mettiäinen 

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin 
liittyvissä asioissa ja 
Luonnonvarakeskuksen 
tietosuojavastaavan 
yhteystiedot 

Yhteyshenkilö: 
kirjaamo@luke.fi 
 
Tietosuojavastaava: 
tietosuoja@luke.fi 
 

3. Rekisterin nimi Arktisen sopeutumisen verkosto 
 
“Arctic Network for Climate Adaptation and Food Security (ACAF) –project” eli 
suomeksi ”Arktinen kumppanuusverkosto ilmastonmuutokseen 
sopeutumisessa ja ruokaturvan vahvistamisessa”-hankkeen henkilötiedoista ja 
sen jatkohankkeista muodostuva Arktisen alueen sopeutumiskysymyksistä 
kiinnostuneiden henkilöiden verkosto Suomessa ja kansainvälisesti. 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus ja käsittelyn 
oikeusperuste 

Henkilötietoja käytetään Luonnonvarakeskuksen tieteellisessä tutkimus- ja 
kehittämistyössä. 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. 
 
Tietoja käytetään Luken tutkimushankkeessa “Arctic Network for Climate 
Adaptation and Food Security (ACAF) –project” eli suomeksi ”Arktinen 
kumppanuusverkosto ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja ruokaturvan 
vahvistamisessa  ja sen jatkohankkeissa Arktisen sopeutumisen teemoista 
kiinnostuneiden ihmisten tavoittamiseen ja tiedonvälitykseen. Tietoja voidaan 
käyttää myös sähköisten tiedotteiden lähettämiseen, tapahtumista, tuloksista 
ja palveluista tiedottamiseen ja Arktiseen sopeutumiseen liittyvien hankkeiden 
ja hanketoimijoiden kartoittamiseen. Tietoja voidaan käyttää myös 
hankkeeseen liittyvien kyselyjen lähettämiseen. 
 
Arktisen sopeutumisen verkoston tarkoitus on verkottaa arktisen 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen kanssa työskenteleviä Suomessa ja 
kansainvälisesti. Tavoitteena on tiedon sekä ratkaisujen jakaminen, toimijoihin 
tutustuminen, uusien ajatusten luominen sekä hankeideoiden yhteispohdinta.  
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Kansainvälisissä yhteyksissä verkoston nimitys International Arctic Adaptation 
Network. 
 
Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
(2016/679) 6 artiklan 1 kohdan alakohdan a mukaiseen rekisteröidyn 
suostumukseen. 
 

5a. Rekisterin tietosisältö  
Arktisen sopeutumisen verkostoa varten kerättävät henkilötiedot 
 

- Etu- ja sukunimi 
- Sähköpostiosoite 
- Työnantajaorganisaation nimi 
- Äidinkieli tai muu kieli, jolla haluaa vastaanottaa sisältöjä 
- Työosoite, puhelinnumero ja titteli 
- Työskentelyhankkeen nimi, lyhenne, vastuuorganisaatio, rahoittaja, 

toiminta-alue, toiminta-aika, toiminta, tulokset, hankekumppanit, 
verkkosivun osoite 

 

5b. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat rekisteröidyt itse, viranomaiset, yliopistot 
ja tutkimuslaitokset.  

6. Tietojen luovuttaminen 
 

 
Tietojen luovutukset muille viranomaisille ja tahoille perustuvat 
lainsäädäntöön. Julkisina viranomaistietoina julkisia henkilötietoja voidaan 
luovuttaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 
perusteella esimerkiksi historialliseen ja tieteelliseen tutkimukseen sekä 
tilaston laatimiseen. Henkilötietoja ei luovuteta, ellei henkilötietojen 
käsittelylle ole oikeusperustaa. 
 
Tietoja voidaan luovuttaa tutkimushankkeen rahoittajalle ja tutkimushankkeen 
hankepartnerille sekä jatkohankkeen käyttöön.  

7. Tietojen siirto EU:n ja 
Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle.” 
 

8. Henkilötietojen 
säilytysaika 

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä 
laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin kohdassa 4 
kuvattuihin tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin 
tallennetut henkilötiedot poistetaan kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista 
perustetta. 
 

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. Tietojen 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


