TIETOSUOJASELOSTE
Kiintymysvanhemmuus.fi -verkkosivujen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: Kiintymysvanhemmuusperheet ry
Osoite: Paijalannummentie 14 c 11, 04300 Tuusula
Puhelin: 0405302321
Sähköposti: info@kiintymysvanhemmuus.fi
Yhteyshenkilö: Kiintymysvanhemmuusperheet ry:n tietosuojavastaava Hanna Hongisto,
jasenet@kiintymysvanhemmuus.fi
2. Sivustolla vierailijat
Kiintymysvanhemmuusperheet ry:n käyttämä verkkosivujen palveluntarjoaja sekä webhotelli
kerää tietoja sivuston vierailijoista.
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Verkkosivujen vierailijoista kerättävien tietojen käyttötarkoitus on tietoturvasta huolehtiminen
ja yhdistyksen verkkosivujen kehittäminen käyttäjiä yhä enemmän palvelevaksi.
-

-

Sähköisten tunnistetietojen tallentuminen yhdistettynä alla mainittuihin tietoihin
perustuu yhdistyksen oikeutettuun etuun, sillä mahdollisissa tietomurroissa tekijä
täytyy pystyä jäljittämään sähköisin tunnistetiedoin.
Yhdistyksen verkkosivujen kävijämäärätilastointi perustuu yhdistyksen oikeutettuun
etuun, sillä yhdistys voi kehittää niiden avulla julkaisemaansa sisältöä.
Kuukausittaiset käynti- ja kävijämäärät kirjataan hallituksen kokouksen pöytäkirjoihin,
jotta voidaan seurata verkkosivujen kävijämäärän kehitystä. Samalla pöytäkirjoihin
merkitään, jos jonain ajankohtana on verkkosivuilla ollut erityisen paljon kävijöitä.
Tietoa käytetään yhdistyksen materiaalin ja mainonnan kehittämiseen.

4. Käsiteltävät henkilötiedot
Verkkosivujen vierailijoista tallennetaan IP-osoite, johon yhdistetään seuraavat tiedot:
-

vierailujen määrä
käyttäjän dataliikenne sivuilla
viimeisin vierailuajankohta (päivä ja kellonaika)
käyttöjärjestelmä
käytetty selain

Lisäksi verkkosivujen vierailijoista kerätään seuraavat tilastolliset tiedot (ei yhdistetä
IP-osoitteeseen):
- vierailun kesto
- verkkosivuilla olevien tiedostojen latausten määrä
- mitä kautta kävijä tullut sivuille (suoralla osoitteella / hakukoneen kautta / linkin
kautta)
- millä hakusanalla kävijä on tullut sivulle
- mitkä HTTP-koodit ovat esiintyneet virhetilanteissa
- kävijämäärät sivu- ja artikkelikohtaisesti
Muilta sivustoilta upotettu sisältö
Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita). Toisilta
sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse
kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää
evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi
upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta, jos olet kirjautunut
käyttäjänä sivustolle. Kyseisillä sivustoilla on omat tietosuojaperiaatteensa, joihin voi
tutustua heidän omilla sivuillaan.
Yhteisöliitännäiset
Sivustolla on käytössä Facebook, Googlen ja Twitterin yhteisöliitännäiset (Tykkää / Jaa
-painikkeet). Vierailija voi itse päättää haluaako hän aktivoida ja käyttää kyseisiä painikkeita.
Aktivoimalla painikkeen selain voi lähettää kyseisen palvelun palvelimelle henkilö- ja muita
tietoja. Kyseisillä palveluilla on omat tietosuojaperiaatteensa, joihin voi tutustua palveluiden
omilla sivuilla.
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään automaattisesti sivustolla vierailevan oman toiminnan perusteella
käyttäen teknisiä sovelluksia.
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen käyttämien
palveluntarjoajien järjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka
tarvitsevat kyseisiä tietoja vastuutehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on
käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat ja heitä koskee
salassapitovelvollisuus.
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat
salattu.
7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja luovutetaan webhotellin palveluntarjoajalle sivustoon liittyvien toimenpiteiden
ja palveluiden toteuttamiseksi. Webhotellin hallussa olevat tiedot eivät päädy EU:n
ulkopuolelle.
8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Kiintymysvanhemmuusperheet ry käyttää henkilötietojen käsittelyssä verkkosivujen
palveluntarjoajaa, joka sijaitsee Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
Tämä palvelu toteuttaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -sopimusta.
Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden
toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan
lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.
9. Henkilötietojen säilytysaika
Verkkosivuston palveluntarjoaja säilyttää tietoja
palveluntarjoaja säilyttää tietoja kahden vuoden ajan.

yhden

vuoden

ajan.

Webhotellin

Pöytäkirjojen säilytysajoissa noudatetaan niitä koskevaa lainsäädäntöä.
10. Sivustolla vierailevan oikeudet
Sivustolla vierailevalla on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti milloin tahansa:

-

-

-

saada
pääsy
omiin
tietoihinsa
ja
tarkastaa
itseään
koskevat
Kiintymysvanhemmuusperheet ry:n käsittelemät henkilötiedot;
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
vaatia henkilötietojensa poistamista;
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä
perusteella
siltä
osin
kuin
henkilötietojen
käsittelyperusteena
on
Kiintymysvanhemmuusperheet ry:n oikeutettu etu;
saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle edellyttäen, että tilaaja on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot
Kiintymysvanhemmuusperheet ry:lle, Kiintymysvanhemmuusperheet ry käsittelee
kyseisiä henkilötietoja tilaajan suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan
automaattisesti; ja
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Sivustolla vierailijan tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö
tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Kiintymysvanhemmuusperheet
ry voi pyytää vierailijaa tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn

henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys
toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

voi

kieltäytyä

pyynnön

12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella
sivustolla
vierailevalla
on
oikeus
tehdä
valitus
asianomaiselle
valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle,
jossa sivustolla vierailevan asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli sivustolla vieraileva
katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti.
13. Yhteydenotot
Tilaajan oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja
muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse tietosuojavastaava Hanna Hongistolle
osoitteeseen jasenet@kiintymysvanhemmuus.fi.
14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 5.1.2019.

