
 
Päivitetty 16.10.2020 

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 
Nuorten Palvelu ry on sitoutunut suojaamaan toimintaansa osallistuvien henkilöiden 
yksityisyyttä ja tietosuojaoikeuksia ja toimimaan henkilötietolain ja 25.5.2018 voimaan 
astuneen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.  

Meille on tärkeää, että jokainen kokee voivansa osallistua toimintaamme turvallisesti ja 
luottamuksellisesti.  

Tällä tietosuojaselosteella kerromme, mitä tietoja keräämme toiminnassa mukana 
olevista ihmisistä ja miksi näitä tietoja kerätään. 

Seloste koskee kaikkia toimintamuotojamme, joita ovat: Nuorten reviireillä -toiminta, 
Etsivä Nettityö, Zemppari-toiminta, Vertzi-toiminta, asiantuntijatoiminta sekä muut 
kullakin hetkellä käynnissä olevat määräaikaiset hankkeet.  

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 
Rekisterinpitäjä on Nuorten Palvelu ry 
y-tunnus: 0292537-3 
Osoite: Tulliportinkatu 34, 70100 Kuopio 
 
Nuorten Palvelu ry:n tietosuojavastaavana toimii Tatu Tossavainen. Yhteydenotot 
tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä: Tatu Tossavainen, 
toiminnanjohtaja, tatu.tossavainen@nuortenpalvelu.fi 

 

2. Rekisterin käyttötarkoitus - eli miksi keräämme henkilötietoja? 
Keräämme Nuorten Palvelu ry:n n toiminnassa mukana olevista asiakkaista, 
vapaaehtoisista sekä yhteistyökumppaneista tietoja, joita käytetään toiminnan 
järjestämiseen, arviointiin sekä kehittämiseen. Toimintaan osallistuvien henkilötietoja 
käytetään asiakasprosessin hallintaan ja palvelutarpeen kartoittamiseen. Lisäksi 
asiakkaan meille luovuttamia tietoja saatetaan tarvita kyseessä olevan henkilön edun ja 
oikeuksien suojaamiseksi, esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:  

• yhteydenotto hätäkeskukseen 
• lastensuojeluilmoituksen tekeminen 
• rikosasioiden selvittely poliisin toimesta 
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Milloin emme kerää henkilötietoja? 
Nuorten Palvelu ry:n toimintaperiaatteisiin kuuluu oikeus osallistua toimintaamme 
anonyymisti. Näissä tilanteissa emme kerää mitään tunnistettavia tietoja, ellei asiakas 
itse halua meille niitä kertoa.  

 

3. Mitä henkilötietoja keräämme 
Jäsenet 
Keräämme järjestön jäsenistä ja yhteistyökumppaneista seuraavia henkilötietoja 
tiedottamista ja yhteydenpitoa varten: 

• Nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, syntymäaika ja maksutiedot 
 
Yhteistyökumppanit 
Keräämme järjestön yhteistyökumppaneista seuraavia henkilötietoja tiedottamista ja 
yhteydenpitoa varten: 

• Nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero 
 
Vapaaehtoiset 
Keräämme järjestössä vapaaehtoistyötä tekevistä henkilöistä seuraavia henkilötietoja 
tiedottamista ja yhteydenpitoa varten: 

• Nimi, osoite, kotipaikkakunta, syntymäaika, sukupuoli, puhelinnumero ja sähköposti 
• Lisäksi yli 18-vuotiaiden kohdalla pyydämme esittämään lasten kanssa 

työskenteleville henkilöille tarkoitetun rikosrekisteriotteen 
• Lisäksi alle 18-vuotiaiden vapaaehtoisten kohdalla keräämme myös huoltajan 

yhteystiedot 
 
Asiakkaat 
Nuorten Palvelu ry:n toiminnassa mukana olevista asiakkaista keräämme seuraavia 
henkilötietoja tiedottamista, yhteydenpitoa, asiakasprosessinhallintaa sekä toiminnan 
tilastointia varten: 

• Nimi, ikä, osoite, kotipaikkakunta, status 
• Lisäksi työntekijämme tekevät kirjauksia yksilöllisen tuen piirissä olevien 

asiakkaiden tilanteesta, suunnitelluista toimenpiteistä ja tavoitteista. 
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Luovutamme toiminnan tilastotietoja ulkopuolisille kokonaislukuina. Verkossa 
tapahtuvassa toiminnassa asiakas voi halutessaan luovuttaa itsestään työntekijälle 
tunnistettavia henkilötietoja, mutta toimintaan saa osallistua myös anonyymisti. 
Itse tuottamiimme verkkopalveluihin osallistuvasta asiakkaasta saamme tietoomme:  

• miltä sivulta käyttäjä on tullut palveluun,  
• millä laitteella/selaimella asiakas on asioinut sekä  
• laitteen IP-osoite.  

 
Näillä tiedoilla emme pysty henkilöimään asiakasta. Annetut tiedot säilyvät verkkosivujen 
ylläpidon puolella yhden vuoden.  

Toimimme myös sosiaalisen median alustoilla (Facebook, Whatsapp, Instagram, Discord, 
etc.), jotka keräävät käyttäjistään tietoja, emmekä pysty vaikuttamaan näiden tietojen 
keräämiseen asiakkaan puolesta. 

Sosiaalisen median alustoilla käytävän keskustelun tietosuojaa emme pysty takaamaan.  

 
Harjoittelija 
Järjestössä harjoitteluaan suorittavista tai opinnäytetyötään tekevistä opiskelijoista 
keräämme seuraavia henkilötietoja tiedottamista ja yhteydenpitoa varten: 

• Nimi, osoite, kotikunta, puhelinnumero, sähköposti 
• Lisäksi pyydämme esittämään lasten kanssa työskenteleville tarkoitetun 

rikosrekisteriotteen 

 

4. Rekisterin tietolähteet – eli miten keräämme tietoa? 
Keräämme tietoa toimintaan osallistuvien itsensä ilmoittamina. Verkkopalveluiden osalta 
keräämme tietoa lisäksi palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen 
yhteydessä ilmenevistä tiedoista. 

 

5. Tietojen luovuttaminen 
Emme luovuta henkilötietoja järjestön ulkopuolelle. Poikkeuksen muodostavat tilanteet, 
joissa nousee lastensuojelullinen huoli tai joissa epäillään suunnitteilla olevaa tai jo 
tapahtunutta rikosta. Tällöin olemme velvollisia ilmoittamaan tarpeen mukaiset tiedot 
viranomaisille (lastensuojelulaki, rikoslaki). 
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6. Henkilötietojen käsittelijät 
Toimintamme on luottamuksellista ja työntekijöillä sekä vapaaehtoisilla on kaikkea tietoa 
koskien salassapitovelvollisuus. Henkilötietoja käsittelevät Nuorten Palvelu ry:n työntekijät 
ja joidenkin tietojen osalta vapaaehtoiset. Tarkempia henkilötietoja ja kävijätilastointia 
käsittelevät vain asianosaiset työntekijät. 

 

7. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 
Nuorten palvelu ry:n työntekijät ja vapaaehtoiset ovat salassapitovelvollisia. Sitoudumme 
noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta henkilötietojen keräämisen ja 
säilyttämisen osalta. Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti sähköisessä muodossa 
tietoturvasuojatussa palvelimessa, joka on salasanasuojattu ja vain organisaation 
sisäisessä käytössä. Tietyt henkilötiedot säilytetään niin, että niihin on pääsy vain 
asianosaisilla työntekijöillä. Paperille kerättyjä tietoja säilytetään rekisterinpitäjän 
toimitiloissa lukitussa tilassa. Toimitiloissa on lisäksi kulunvalvonta.  

Lisäksi yhteistyötä kanssamme tekevät palveluntarjoajat ovat sitoutuneet toimimaan 
salassapitovelvollisuuden, henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
edellyttämällä tavalla.  

 

8. Tietojen arkistointi ja hävittäminen 
Henkilötietoja säilytetään vain tarpeellinen aika. Kerätyt henkilötiedot käydään 
säännöllisesti läpi ja tarpeettomat tiedot hävitetään asianmukaisesti tietosuojajätteenä. 
Sellaisten henkilötietojen, joiden käsittely ei ole enää tarpeellista toiminnan kannalta tai 
lain edellyttämää, poistetaan viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa toiminnan 
päättyessä, ellei ole toisin erikseen sovittu. 
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9. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Sinulla on oikeus: 

• saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä 
• saada pääsy tietoihin 
• oikaista tietoja 
• poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi 
• rajoittaa tietojen käsittelyä 
• siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
• vastustaa tietojen käsittelyä 
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.  

 
Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa 
esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään. Esimerkiksi joidenkin tietojen 
kohdalla meillä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta tiettyjä 
henkilötietoja. Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi.  

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti. Pyynnöt 
toimitetaan joko postitse osoitteeseen Nuorten Palvelu ry, Tulliportinkatu 34, 70100 Kuopio, 
sähköisesti osoitteeseen nuortenpalvelu@nuortenpalvelu.fi tai tietosuojavaltuutetun 
sähköpostiosoitteeseen.  

Rekisterinpitäjänä reagoimme pyyntöön yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön 
esittämisestä. 

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

 

http://www.tietosuoja.fi/
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