1 (3)

SUOMEN NIVELYHDISTYS RY:N VIRTUAALISEN VERTAISTUKIREKISTERIN SELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 28.5.2018
1. Rekisterinpitäjä
Suomen Nivelyhdistys ry
PL 1328, 00101 Helsinki
puhelin (09) 2712312
sähköposti: toimisto@nivel.fi
2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Suomen Nivelyhdistys ry
PL 1328, 00101 Helsinki
puhelin (09) 2712312
sähköposti: toimisto@nivel.fi
3. Rekisterin nimi
Suomen Nivelyhdistyksen virtuaalisen vertaistuen rekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Suomen Nivelyhdistyksen virtuaalisen vertaistuen ryhmiin osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä virtuaalisen vertaistuen työkaluun. Rekisteröitymistiedot tallentuvat Teamware Plaza Oy:n serverille tehdyn asiakassopimuksen mukaisesti (sopimuksen numero:
TwP/Nivelyhdistys/20180417). Vertaistukiryhmätyökaluun rekisteröityneiden tiedot näkyvät työkalun Site Administrator-ryhmään kuuluville sekä Site Owner-ryhmään kuuluville
henkilöille. Oikeudet tarvitaan työkalun hallintaa varten.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa virtuaalisen vertaistuen tarjoaminen rekisteröityneille henkilöille.
Virtuaalisiin verstaistukiryhmiin osallistuneille henkilöille lähetetään Työterveyslaitoksen
kehittämä Kykyviisari-mittariston kysely ensimmäiseen Virtuun osallistumisen jälkeen, ja
puolen vuoden kuluttua uusi kysely, jos henkilö alkaa osallistua kokoontumisiin säännöllisesti. Näin voidaan mitata ja seurata toimintakyvyn edistymistä. Kyselyihin vastaaminen
on vertaisryhmiin osallistujille vapaaehtoista. Kykyviisariin henkilö tallentuu koodilla, eikä
hänen henkilötietojaan tallennu Työterveyslaitoksen järjestelmään. Suomen Nivelyhdistyksen hankevastaava pitää kirjaa omalla koneellaan koodeista, jotta voimme yhdistää
kyselyyn vastanneet henkilöt vastauksiin hankkeen rahoittajan vaatimaa tuloksellisuuden
ja vaikuttavuuden seurantaa sekä tilastointia varten. Tämä tieto ei ole muualla nähtävissä.
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5. Mitä tietoja käsittelemme?
Käsittelemme virtuaalisen vertaistuen tarjoamiseksi järjestelmän tarvitsemia henkilötietoja:
•
•
•
•

Rekisteröidyn nimimerkki, käyttäjätunnus ja salasana
Rekisteröidyn perustiedot kuten etunimi ja sukunimi
Rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero
Muut rekisteröidyn tiedot kuten toinen nimi, titteli, pääte (esim. IV), valokuva ja
työnimike

Tummennetulla merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys virtuaalisiin
vertaistukiryhmiin osallistumiselle.
Lisäksi käsittelemme Kykyviisarin kyselyn vastauksia, joilla mitataan henkilöiden toimintakykyä.
6. Kenelle luovutamme tietoja? Siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta Teamware Oy:n serverien ulkopuolelle.
Kykyviisarin tuloksia ei luovuteta muille kuin kyselyyn vastanneille itselleen.
7. Tietojen suojaaminen ja säilyttäminen
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.
B. Sähköinen aineisto
Sähköinen aineisto tallennetaan Teamware Oy:n serverille sekä Teamware Oy ottaa
niistä varmuuskopiot.
Kykyviisarin anonyymit vastaukset tallentuvat Työterveyslaitoksen servereille. Hankevastaava tallentaa salasanasuojattuun exceliin tiedon, joka yhdistää Kykyviisarin vastaukset
Virtu-osallistujiin. Tiedot ovat hankevastaavan salasanasuojatulla tietokoneella, ja hankevastaava ottaa tiedoista varmuuskopion. Varmuuskopiot säilytetään lukitussa tilassa.
Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettavaa lainsäädäntöä huomioiden. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla
varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä vanhentunutta tai virheellistä tietoa. Epäkohdat korjataan viipymättä.
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8. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat, henkilörekisteriin tallennetut
tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää
tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia
käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa
pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus,
milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.
9. Yhteydenottotapa
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.
10. Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä.
Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten
sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte
säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

