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TIETOSUOJASELOSTE
Rekisterinpitäjä
Ympäristötiedon foorumi (YTF)
Fredrikinkatu 20 A 10, 00120 Helsinki
info@ymparistotiedonfoorumi.fi
YTF on rekisterinpitäjänä itsenäinen. YTF ei ole oikeushenkilö. YTF toimii Koneen Säätiön ja Maj ja Tor
Nesslingin Säätiön rahoituksella viimeksi mainitun Säätiön tarjoamissa toimitiloissa.

Yhteyshenkilö
Kaisa Välimäki
Ympäristötiedon foorumi
Fredrikinkatu 20 A 10, 00120 Helsinki
+358 407420704
Kaisa.valimaki@ymparistotiedonfoorumi.fi

Rekisterin nimi
Ympäristötiedon foorumin yhteystieto – ja viestintärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Rekisterissä käsitellään Ympäristötiedon foorumin toimintaan osallistuvien henkilöiden nimi- ja yhteystietoja.
Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen (uutiskirjeen tilaaminen tai
tapahtumiin ilmoittautuminen ja osallistuminen) täytäntöönpanemiseksi. Henkilö-, yhteys- ja
ilmoittautumistietoja käsitellään tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, viestinnän, asioinnin,
markkinoinnin, raportoinnin ja muiden Ympäristötiedon foorumin toiminnan toteuttamiseen liittyvien
toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi myös suostumuksen tai oikeutetun edun perusteella.
Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä henkilötietoja siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä tapahtumaan
ilmoittautumiseen tai uutiskirjeen tilaamiseen, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn
ilmoittautumista eikä toimittaa uutiskirjettä.
Tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä annettujen nimenomaisten suostumusten perusteella
tapahtumasta tehtyjä video-kuva- ja äänitallenteita voidaan käsitellä ja esittää YTF:n kotisivuilla. Verkkosivut
sisältävät linkkejä ja yhteisöliitännäisiä toimintoja, joissa käytetään YouTuben, Facebookin, Twitterin,
Soundcloudin tai Instagramin tarjoamia palveluita. Yhteisöliitännäisten verkkosivujen osien toiminnallisuus ja
sisältö tulevat kolmannelta osapuolelta, jolloin valokuvia ja muita tallenteita, joudutaan henkilötietoina
luovuttamaan myös mainituille globaaleille toimijoille ja siis myös Suomen ja EU:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän
tapahtuman mahdollistamiseksi tai tilatun uutiskirjeen toimittamiseksi. Rekisteriä käytetään myös YTF:n
toimintaa koskevien vaikuttavuusarviointien, tilastojen ja katsausten tuottamiseen, jonka perusteella tietoja
säilytetään enintään viiden vuoden ajan. Ääni- ja videotallenteita sekä valokuvia säilytetään YTF.n hallinnassa
toistaiseksi ja niin kauan kuin niiden sisältämällä tiedolla voidaan olettaa olevan arvoa YTF:n tarkoitusperien
toteuttamisen kannalta. Edellä mainittujen yhteisöliittännäisten toimintojen osalta säilytysajat määräytyvät
kunkin palveluntarjoajan käytäntöjen mukaisesti.
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Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat Rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallistujia ja
uutiskirjeen tilaajia, sekä henkilöitä, joiden saatujen suositusten ja kontaktien perusteella voidaan olettaa olevan
kiinnostuneita YTF:n toiminnasta (oikeutettu etu).
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
– yhteystiedot, kuten nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– tieto työpaikasta tai asemasta
– tieto mahdollisista erityisruokavalioista ja allergioista
– mahdollisia muita tapauskohtaisesti käyttäjän suostumuksella kerättäviä tietoja

Säännönmukaiset tietolähteet
Osallistujan tai uutiskirjeen tilaajan ilmoittamat tiedot ja YTF:n toiminnan yhteydessä tallennetut ääni- kuva tai
videomateriaali.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta Ympäristötiedon foorumin ulkopuolelle lukuun ottamatta edellä mainittuja YTF:n
kotisivuilta ilmeneviä ääni-kuva- ja videotallenteita, joiden käsittely ja luovuttaminen on kuvattu edellä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden
turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvatonta
pääsyä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi
ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus
käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan
turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko
ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.
Rekisterin käyttöön liittyvä tulostettu kirjallinen henkilötietoja sisältävä materiaali, mikäli sellaista käytännön
syistä tilapäisesti on olemassa, säilytetään lukituissa toimistotiloissa laatikossa tai muussa paikassa, johon
samoissa tiloissa työskentelevillä muilla kuin YTF:n toimihenkilöillä ei ole pääsyä.

Palveluntarjoajien sitouttaminen tietosuojaan
YTF:n tilaisuuksien järjestämisessä käytetään LYYTI Oy:n toimittamia palveluita ja uutiskirjeen kohdalla niin
ikään Creamailer Oy:n palveluita. Näiden osalta on sovittu että toimittaja vastaa siitä, että se käsittelee
henkilötietoja asianmukaisia tietoturvaprosesseja noudattaen ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön
mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen saamista, oikaisemista tai
poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä ei jatka henkilön
henkilötietojen käsittelyä, jos henkilö on sitä vastustanut. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat
pyynnöt osoitetaan Kaisa Välimäelle (yhteystiedot yllä).
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi, jos hän katsoo, että rekisterinpitäjän
häntä koskevien tietojen käsittelyn on rikkonut tietosuojalainsäädäntöä.

