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Hulevesitulvariskien hallinnan yhteyshenkilöiden 
henkilötietojen käsittelyä koskeva tiedonanto 
Tämä tiedonanto sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 artiklan 
mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä tiedonannossa kerrotaan mm. miten keräämme, 
käytämme, luovutamme ja säilytämme hulevesitulvariskien hallinnan yhteyshenkilöiden tietoja Suomen 
ympäristökeskuksessa (SYKE). 

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava 

Jos haluat lisätietoja tai tehdä henkilötietoihin liittyvän kyselyn tai muutospyynnön, ota yhteyttä: 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) 
PL 140, Mechelininkatu 34a, 00251 Helsinki 
Terhi Wainio-Biese 
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, +358 295 251 696 

Käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on 
osapuolena (6 artiklan 1 kohdan b alakohta). 

Alustavan hulevesitulvakartan karttapalvelun käyttäminen edellyttää nimettyä yhteyshenkilöä, joka on hyväksynyt 
rekisteröinnin yhteydessä käyttöluvan ja vastuuehdot sekä henkilötietojen tämän tiedonannon mukaisen käytön. 
Karttapalvelun käyttäminen edellyttää siten tässä tiedonannossa eriteltyjen henkilötietojen antamista. 

Kerättävät henkilötiedot ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset 

Kerättäviä henkilötietoja ovat yhteyshenkilön/vastaajien nimi, tehtävänimike, organisaatio, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite. 

Käytämme yhteyshenkilön henkilötietoja alustavan hulevesitulvakartan karttapalvelun käyttäjätunnuksien 
luomiseen sekä hulevesitulvakyselyn vastaajien hallinnoimiseen. SYKE käyttää ilmoitettua sähköpostisoitetta 
myös sähköpostitiedottamiseen tulvariskien hallintaan liittyen. 

Hulevesitulvakyselyn vastauksia käytetään hulevesien ja tulvariskien hallinnan seurannassa ja kehittämisessä 
sekä julkaisuissa. Vastauksista anonymisoidaan henkilötiedot ennen niiden käyttämistä. 

Webropol-palvelun tarjoajan henkilöstöllä on myös pääsy henkilötietoihin. Palvelun tarjoaja on tietosuoja-
asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelijä, jonka tulee noudattaa SYKEn sille antamia ohjeita henkilötietojen 
käsittelyssä. 

Henkilötietojen vastaanottajat 

Henkilötietoja käytetään pääasiassa SYKEssä edellisessä kohdassa määriteltyihin tarkoituksiin. Lisäksi SYKE 
saattaa luovuttaa henkilötietoja edelleen ELY-keskuksille, Kuntaliitolle ja kunnille tulvariskien ja hulevesien 
hallintaa varten. 

Henkilötietojen säilytys 

Henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta SYKE voi täyttää tässä tiedonannossa kuvatut käsittelyn 
tarkoitukset. Henkilö voi pyytää koska tahansa tietojensa poistamista, jolloin myös karttapalvelun käyttöoikeus 
päättyy. 

Henkilötietojen suojaus 

Henkilötiedot säilytetään ulkoistetussa Webropol-palvelussa (www.webropol.fi). Yhteys palveluun on SLL-
suojattu. Tietoihin pääsee käsiksi vain nimetyt henkilöt SYKEstä.  

Rekisteröidyn oikeudet 

Sinulla on oikeus pyytää SYKEltä tieto siitä, mitä kaikkia henkilötietoja SYKE sinusta kerää ja mihin tarkoituksiin 
em. henkilötietoja käsitellään hulevesitulvariskien hallinnan yhteydessä. Lisäksi sinulla on oikeus omien 
henkilötietojen oikaisemiseen, käsittelyn rajoittamiseen, oikeus vastustaa käsittelyä sekä oikeus henkilötietojen 
siirtämiseen järjestelmästä toiseen. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 


