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Henkilötietojen käsittely Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen
tietosuoja-asetus) artiklojen 13 ja 14 mukaisesti
1.

Kuka vastaa tietojeni käsittelystä ja kuka on tietosuojavastaava?
Vastuussa tietojen käsittelystä on Saksan liittotasavallan ulkomaanedustusto Helsingissä
Saksan liittotasavallan suurlähetystö Helsinki
Krogiuksentie 4 B
FI-00340 Helsinki
puh. +358 (0)9 45 8580
verkkosivut: www.helsinki.diplo.de
sekä Saksan ulkoministeriö (postiosoite: Auswärtiges Amt, D-11013 Berlin).
Saksan ulkoministeriön tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Datenschutzbeauftragter des Auswärtigen Amtes
Werderscher Markt 1
D-10117 Berlin
sähköpostiosoite: dsb-r@auswaertiges-amt.de
puh. + 49 30 5000 2711
faksi: + 49 30 5000 5 1733

2.

Mitä tietoja ulkomaanedustusto käsittelee viisumihakemukseni yhteydessä ja mistä nämä tiedot ovat
peräisin?
Käsiteltäviä henkilötietoja ovat viisumihakemuslomakkeessa vaaditut tiedot. Näitä ovat yleensä erityisesti
sukunimi, syntymänimi, etunimi, syntymäaika, -paikka ja -maa, sukupuoli, kansalaisuus (tai kansalaisuudet),
siviilisääty, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ammatti, matkustusasiakirjan tiedot (asiakirjan tyyppi,
sarjanumero, myöntävä valtio ja myöntävä viranomainen, myöntämispäivämäärä ja voimassaoloaika), valokuva ja
sormenjäljet. Edellä mainitut tiedot ovat peräisin viisumihakemuksessa ilmoittamistanne tiedoista.

3.

Mitä tietoja edustusto käsittelee, kun lähetän kutsukirjeen henkilölle, joka hakee kutsukirjeen avulla
viisumia, ja mistä tiedot ovat peräisin?
Käsiteltäviä henkilötietoja ovat viisumihakemuslomakkeessa kutsujasta vaaditut tiedot. Näitä ovat erityisesti etu- ja
sukunimi, osoite, faksinumero ja sähköpostiosoite. Edellä mainitut käsiteltävät tiedot ovat peräisin
kutsukirjeestänne sekä viisuminhakijan antamista tiedoista.

4.

Miksi tietojani kerätään ja mitä tapahtuu, mikäli niitä ei kerätä?
Tietojen kerääminen on viisumihakemuksen asianmukaisen käsittelyn kannalta välttämätöntä ja lain edellyttämää.
Kun teette viisumihakemuksen, teidän tulee oleskelua koskevan lain (AufenthG) 82. §:n mukaan toimittaa
hakemuksen käsittelyä varten tarvittavat tiedot ja antaa tarvittaessa lisätietoja. Mikäli tietoja ei luovuteta, voidaan
hakemus hylätä ja käsittelymaksu pidättää.
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5.

Mihin tarkoituksiin ja minkä oikeusperustan nojalla tietojani käsitellään?
Henkilötietojanne käytetään ainoastaan viisumihakemuksen asianmukaiseen käsittelyyn.
Oikeusperusta ovat asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 6 artiklan 1 kohdan c) ja e) alakohdat, 2
kohta luettuna yhdessä asetuksen (EY) N:o 767/2008 (VIS-asetus) ja asetuksen (EY) N:o 810/2009
(viisumisäännöstö) sekä sen liitteiden, tai oleskelua koskevan lain (AufenthG) 72a §:n ja sitä seuraavien pykälien ja
asuinpaikkaa koskevan asetuksen (AufenthV) 69. §:n, sekä AZRG-DV:n (asetus ulkomaalaisrekisterilain
täytäntöönpanosta), VWDG:n (laki viisumivaroitus-tiedostosta) ja tarvittaessa muiden erityissäännösten tai
liittovaltion tietosuojalain 2018 (BDSG 2018) 3. §:n kanssa.

6.

Kuinka kauan tietojani käytetään?
Tietonne poistetaan heti, kun ne eivät enää ole tarpeellisia viisumihakemuksen käsittelyn kannalta. Yleensä tiedot
poistetaan kaksi vuotta viisumihakemuksen käsittelyn päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään viiden vuoden
kuluttua viisumihakemusta koskevasta lainvoimaisesta päätöksestä.

7.

Kuka pääsee käsiksi tietoihini?
Tietonne toimitetaan kolmannelle osapuolelle vain, mikäli viisumihakemuksen asianmukainen käsittely sitä vaatii.
Käsittelyn yhteydessä henkilötietoja voidaan välittää asiasta vastaaville saksalaisille viranomaisille, muiden
Schengen-maiden viisumien myöntämisestä vastaaville viranomaisille tai asiasta vastaaville vakinaisen
asuinpaikkanne viranomaisille. Mikäli viisumikäsittelyyn liittyvä yksittäinen tehtävä on annettu hoidettavaksi
ulkoiselle palveluntarjoajalle, palveluntarjoaja kerää tietoja tai tietojanne välitetään tälle siinä määrin kuin se on
käsittelyä varten välttämätöntä. Tietoja välitetään Euroopan unionin ulkopuolelle vain, mikäli yleisen tietosuojaasetuksen V luku tämän sallii.

8.

Mihin tietosuojaoikeuksiin voin vedota asianomaisena henkilönä?
Voitte vaatia yllä mainitulta ulkomaanedustustolta tietoja teitä koskevista tallennetuista tiedoista. Voitte lisäksi
eräin edellytyksin vaatia tietojen oikaisua, poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista. Lisäksi voitte tietyin
edellytyksin vastustaa tietojenne käsittelyä.

9.

Mihin voin tehdä valituksen?
Teillä on oikeus valittaa henkilötietojenne käsittelystä tietosuojaviranomaiselle – etenkin jäsenvaltiossa, jossa
asuin- tai työpaikkanne sijaitsee tai jossa oletettu tietosuojaloukkaus on tapahtunut.
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