REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

1.7.2016
Dnro 30/022/2016

Nimi

Opetushallitus
Osoite

PL 380, 00531 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Nimi
2
Kalajoki
Yhteyshenki- Saara
Osoite
lö rekisteriä PL 380, 00531 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
0295331554, oikeustulkkirekisteri@oph.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Oikeustulkkirekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Oikeustulkkirekisteriin merkitään tulkin nimi, henkilötunnus ja osoite sekä tiedot rekisteriin
merkitsemisen edellytyksenä tarkoitetusta tutkinnosta (ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun
lain (631/1998) nojalla säädetyn tutkintorakenteen mukaisen oikeustulkin erikoisammattitutkinto) tai
opinnoista sekä oikeustulkkaustaidon ylläpitämisestä. Osoitetietojen lisäksi oikeustulkkirekisteriin
voidaan tulkin pyynnöstä merkitä sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muu yhteystieto.

Laki oikeustulkkirekisteristä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151590
Opetushallitus ylläpitää oikeustulkkirekisteriä, jonka tarkoituksena on edistää oikeudellisissa asioissa
riittävän pätevien tulkkien saatavuutta.

6
Hakijan antamat tiedot rekisteriin hakeutumisen yhteydessä.
Säännönmukaiset tietolähteet
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7
Ei ole.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Ei siirretä.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalista rekisteriä ei ole. Hakemukset liitteineen toimitetaan arkistoon, jossa ne säilytetään
asianmukaisesti suojattuina. Rekisteri on sähköinen.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietoja siirretään vain suojattujen yhteyksien välityksellä. Ei julkaistavissa olevat tietoihin on pääsy
vain niillä viranomaisilla joilla on työtehtäviensä puitteissa oikeus käsitellä tietoja.Tiedot poistetaan
kun rekisterinpitovelvollisuus päättyy.
Oikeustulkkirekisteriin merkittyjen tietojen julkisuudesta ja käsittelystä säädetään viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) ja henkilötietolaissa (523/1999).
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa
säädetään, oikeustulkkirekisteristä voidaan yleisen tietoverkon välityksellä julkaista tiedot rekisteriin
merkityn tulkin nimestä ja siitä, missä kielissä hän on suorittanut tämän lain 5 §:n 1 momentin 2
kohdassa tarkoitetun tutkinnon tai opinnot. Rekisteriin merkityn tulkin pyynnöstä yleisen tietoverkon
välityksellä voidaan julkaista myös tulkin toiminta-alue, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muu
yhteystieto. Rekisteriin merkityllä tulkilla on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen julkaiseminen.
Yleisen tietoverkon välityksellä voidaan julkaista 2 momentissa tarkoitetut tiedot tiettyä toimintaaluetta, tulkkauskieltä tai tulkin nimeä koskevan yksittäishaun tuloksena saatuna listauksena.

