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TIETOSUOJAILMOITUS PERHEKESKUKSEN
KOHTAAMISPAIKKAVERKOSTOON REKISTERÖIDYN INFORMOIMISEKSI
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten.
THL noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja huolehtii, että
tietoturva on asianmukaisella tasolla. Tässä ilmoituksessa kerromme tarkemmin kuinka THL käsittelee
henkilötietojasi perhekeskuksen kohtaamispaikkaverkoston perustamista varten.

1. Rekisterinpitäjä
THL päättää ja vastaa henkilötietojen käsittelystä tässä ilmoituksessa kerrottua tarkoitusta varten eli THL on
näiden tietojen osalta rekisterinpitäjä. Yhteystiedomme ovat:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
PL 30
00271 Helsinki
puh. 029 524 6000
Yhteyshenkilö kohtaamispaikkaverkostoa koskevissa asioissa on:
Marjatta Kekkonen
etunimi.sukunimi@thl.fi
+35829 524 7401
THL:n tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on: tietosuoja@thl.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Keräämme henkilötietojasi perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnan verkoston perustamiseksi. Verkoston
tehtävänä on koota yhteen yhteisöllisen kohtaamispaikkatoiminnan toimijoita, jakaa tietoa hyvistä
käytännöistä ja toimintamalleista sekä edistää toiminnan kehittämistä, tutkimusta ja arviointia. Verkostoon
voivat kuulua kohtaamispaikkatoiminnasta kiinnostuneet sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen työntekijät
maakunnista, kunnista, järjestöistä ja seurakunnista. Kohtaamispaikkaverkostoa voidaan käyttää
tapahtumien ja tilaisuuksien suoramarkkinointiin ja tiedottamiseen.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely perustuu aina voimassa olevaan lainsäädäntöön.THL:n tehtävät on määritelty laissa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (31.10.2008/668). Tämän ilmoituksen mukaisen tarkoituksen
lainmukainen käsittelyperuste on suostumus (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a-alakohta).

4. Käsiteltävät henkilötiedot
Kohtaamispaikkaverkostoon ilmoittautuvista henkilöistä kerätään seuraavat tiedot:
Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Twitter-tili
Työpaikka, organisaatio

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos • Institutet för hälsa och välfärd • National Institute for Health and Welfare
Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, puh/tel +358 29 524 6000

TIETOSUOJAILMOITUS
2(3)
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 12-14 artikla
v.1.3
30.1.2019
Työtehtävä
Kunta
Maakunta

5. Mistä lähteistä henkilötiedot on kerätty?
Tähän rekisteriin kerättävät tiedot on saatu avoimella sähköpostikyselyllä ja verkkotiedottamisen kautta
maakuntien, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien perhekeskuksen kohtaamispaikan asiantuntijoilta, kehittäjiltä,
koordinaattoreilta, työntekijöiltä sekä muutoin toimintaan perehtyneiltä tai osallistuvilta henkilöiltä.

6. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen
Tähän verkostoon koottuja tietoja ei luovuteta THL:n ulkopuolelle.

7. Tietojen siirtäminen ja luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tähän verkostoon koottuja henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
THL ei tee automaattista päätöksentekoa perustuen mm. henkilöiden profilointiin.

9. Henkilötietojen säilyttäminen
Henkilötietojen säilyttämisajat määräytyvät arkistolain (831/1994) ja THL:n tiedonhallintasuunnitelman
mukaisesti. THL säilyttää voimassa olevan tietosuojalainsäädännön perusteella tässä ilmoituksessa
tarkoitettuja henkilötietoja toistaiseksi.Säilyttämisestä vastaa rekisterin yhteyshenkilö.

10. Mitä oikeuksia sinulla kohtaamispaikan verkoston jäsenenä on?
Tietosuojalainsäädäntö takaa kohtaamispaikan yhteysverkoston jäsenenä sinulle tiettyä oikeuksia, joilla voit
varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi,
ota yhteyttä THL:n kirjaamoon (kirjaamo@thl.fi).
Tietyissä tapauksissa oikeuksiasi voidaan rajoittaa tietyissä tilanteissa esimerkiksi THL:n lakisääteisen
velvoitteen vuoksi tai jos käsittely tapahtuu tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai arkistointia varten. Jos
oikeuksiasi on rajoitettu, THL toteuttaa lainsäädännön edellyttämät asianmukaiset ja tarpeelliset
suojatoimenpiteet.

10.1 Oikeus suostumuksen peruuttamiseen
Jos käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa tällainen
antamasi suostumus. Huomaa, että lähtökohtaisesti muuhun kuin tieteelliseen tutkimukseen liittyvä tietojen
käsittely perustuu lainsäädäntöön eikä antamaasi suostumukseen. Peruutus lähetetään
kohtaamispaikkaverkoston yhdyshenkilölle.
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10.2 Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot
Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö THL sinuun liittyviä henkilötietoja. Lisäksi sinulla on oikeus tietää,
mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsitellään ja kuinka niitä käsitellään. Sinulla on myös oikeus saada
jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista siltä osin kuin jäljennöksen antamisella ei ole haitallisia
vaikutuksia muiden oikeuksiin ja vapauksiin tai jos THL:llä ei ole lakiin perustuvaa perustetta kieltäytyä
tietojen luovuttamisesta. Tarkistuspyyntö tehdään kohtaamispaikkaverkoston yhteyshenkilölle.

10.3 Oikeus tietojen oikaisuun
Lähtökohtaisesti sinulla on oikeus epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisuun. Oikaisupyyntö tehdään
kohtaamispaikkaverkoston yhteyshenkilölle.

10.4. Oikeus tietojensa poistamiseen
Sinulla on oikeus tietojen poistamiseen THL:n rekistereistä. Pyyntö tietojen poistamiseksi tehdään
sähköpostitse kohtaamispaikkaverkoston yhteyshenkilölle.

10.5. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Rajoittamisoikeus
voi tulla kyseeseen esimerkiksi jos sinua koskevat henkilötiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään
lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä. Tässä tapauksessa voimme käsitellä henkilötietojasi
vain suostumuksellasi, oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen vuoksi, yleisen edun vuoksi
tai jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.

10.6. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
Sinulla voi olla oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Vastustamisoikeus
voi tulla kyseeseen esimerksi jos käsittelyyn liittyy automaattista päätöksentekoa profiloinnin perusteella tai
jos tietoja käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin.

10.7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Sinulla on oikeus saattaa THL:n toiminnan lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi
Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
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