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TIETOSUOJASELOSTE / PRIVACY POLICY  
 

Rekisterinpitäjä  
Ympäristötiedon foorumi (YTF)  
Puistokatu 4, 00140 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 
Puistokatu 4, 00140 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.  

Rekisterin käyttöön liittyvä tulostettu kirjallinen henkilötietoja sisältävä materiaali, mikäli sellaista käytännön 
syistä tilapäisesti on olemassa, säilytetään lukituissa toimistotiloissa.   

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. 
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PRIVACY POLICY 
 

Controller  
Forum for Environmental Information (FEI) 
Puistokatu 4, 00140 Helsinki, Finland 
info@ymparistotiedonfoorumi.fi 

FEI is an independent controller. FEI is not a legal person. FEI’s operations are funded by the Kone Foundation 
and the Maj and Tor Nessling Foundation on premises provided by the latter. 

Contact person  
Kaisa Välimäki  
Forum for Environmental Information 
Puistokatu 4, 00140 Helsinki, Finland 
+358 407420704  
Kaisa.valimaki@ymparistotiedonfoorumi.fi  

Name of filing system  
The contact information and communication register of the Forum for Environmental Information 

The purpose and legal basis for the processing of personal data 
The filing system is used to process the names and contact details of persons participating in the activities of 
the Forum for Environmental Information. The purpose of the processing of personal data is to implement an 
agreement between the controller and the data subject (subscribing to a newsletter or registering and 
participating in events). Personal, contact and registration data are processed in connection with measures 
related to implementing and enabling subscriptions, registrations, contact, communications, service use, 
marketing, reporting and other activities of the Forum for Environmental Information, also based on consent 
or legitimate interest.  

If the data subject does not provide the requested personal data insofar as the data are necessary for 
registering for an event or subscribing to a newsletter, the controller cannot accept the data subject’s 
registration or newsletter subscription.  

Video, image and sound recorded at the events based on the explicit consent of the data subject in connection 
with registration to an event may be processed and presented on the FEI website.  The website includes links 
and social plugin features that utilise services provided by YouTube, Facebook, Twitter, Soundcloud or 
Instagram. As the features and content of the websites accessed through a social plugin are provided by a third 
party, photographs and other recorded materials have to be also transferred as personal data to said global 
non-Finnish and non-EU actors.  

The period for storing personal data 
The personal data will be stored for as long as necessary for the purpose of enabling registration by the data 
subject and the related event or the submission of the newsletter subscribed by the data subject. The filing 
system will also be used for the purpose of producing impact assessments, statistics and reviews on the 
operations of FEI; the data will be stored for a maximum period of five years for this purpose. Any audio and 
video recordings and photographs will be stored by FEI until further notice and for as long as the data they 
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contain can be presumed to have value for the purposes carried out by FEI. For the above social plugin 
features, the storage periods will be determined based on the practices of each service provider.  

The person groups, data content and categories of personal data in the filing 
system 
The person groups whose data can be processed include the participants of events organised by the controller 
and persons who can be presumed to have an interest in the activities of FEI based on received 
recommendations and contacts (legitimate interest).  

The filing system may contain the following information: 

– contact information, such as name, telephone number and email address 
– information about job or position 
– information about special diets and allergies if relevant 
– other data collected based on the user’s content on a case-by-case basis if relevant 

Regular sources of data 
The information provided by an event participant or a newsletter subscriber, and audio, image or video 
material recorded at FEI’s activities.  

Regular data transfers 
The data will not be transferred outside the Forum for Environmental Information with the exception of the 
aforementioned audio, image and video recordings at the FEI website, whose processing and transfer practices 
are described above.  

The principles of securing the filing system 
The data will be stored in a technically secure manner. Physical access to the data is restricted with access 
control and other security measures. Access to the data requires sufficient rights and multi-factor 
authentication. Unauthorised access is also prevented with solutions such as firewalls and technical controls. 
The data contained by the filing system may only be accessed by the controller and specifically designated 
technical employees. Only these designated persons may process and maintain the data contained by the filing 
system. Users are bound by a confidentiality obligation. The controller shall securely back up the data and the 
data can be restored if necessary.  

Any printed, written material containing personal data related to the use of the filing system that may be 
temporarily utilised for practical reasons will be stored in locked office facilities.   

The commitment of service providers to data protection  
FEI uses the services supplied by LYYTI Oy in organising its events and the services of Creamailer Oy in 
submitting its newsletter. In the context of these services, it has been agreed that the supplier is responsible 
for processing personal data in compliance with the appropriate data security processes based on valid 
legislation. 

The rights of the data subject 
A person whose data is included in the data system has the right to obtain from the controller access to his or 
her personal data, the rectification of inaccurate personal data, the erasure of personal data, the restriction of 
processing, or object to the processing of personal data.  The controller will not continue processing the data 
subject’s personal data if the data subject objects to this. Any requests concerning the implementation of the 
rights of the data subjects must be submitted to Kaisa Välimäki (contact information provided above). 
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The data subject has the right to refer the matter for investigation by the data protection authority if the data 
subject finds that the controller has processed his or her personal data in a manner that violates the valid data 
protection legislation. 
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