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1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY)
Y-tunnus: 2274241-9
Osoite: Ilmalantori 1, 00240 Helsinki

2. Rekisterin nimi

HOPE-hanke, mahdollisten mittauspaikkojen rekisteri

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö: HSY:n seutu- ja ympäristötiedon
ilmanusojeluyksikön päällikkö
Osoite: Ilmalantori 1, 00240 Helsinki
Vaihde 09 15611

4. Vastuuhenkilö

HSY:n seutu- ja ympäristötiedon tulosaluejohtaja

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn
oikeutusperuste

Healthy Outdoor Premises for Everyone (HOPE) hanke saa rahoitusta EU:n Urban Innovative Actions ohjelmasta (https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/helsinki). Kolmivuotisen hankkeen koordinaattori on
Helsingin kaupunki ja partnereita ovat Helsingin yliopisto, Ilmatieteen laitos, HSY, Forum Virium Helsinki,
Vaisala Oyj ja Useless Company Oy.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on saada ja tallentaa yhteystietoja ihmisistä ja heidän tarjoamistaan
mittauspaikoista, jotka ovat tutkimuksellisesti kiinnostavia HOPE-hankkeessa. Tiedot kootaan yhteen paikkaan, jotta nähdään kokonaiskuva niistä, jotka ovat
kiinnostuneita tarjoamaan paikkoja mittauksiin ja jotta
rekisteröityihin voidaan olla yhteydessä.
Henkilötietojen käsittelyn oikeutusperusteena on rekisteröidyn suostumus.
Rekisterin tiedoista voidaan koota raportointeja, joista
yksittäistä asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja voidaan käyttää myös HSY:n toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

6. Rekisterin tietosisältö

YHTEYSTIEDOT
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Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
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•
•
•
•
•

nimi- ja osoitetiedot*
puhelinnumero
sähköpostiosoite
ehdotetun mittauspaikan kuvaus
mittauspaikan valokuvat

Tähdellä merkittyjen tietojen antaminen on edellytys
rekisteriin tallentamiselle. Ilman tarvittavia nimi- ja osoitetietoja HSY ei voi ottaa paikkaa huomioon mittauspaikkoja valittaessaan.
Toteutuneiden mittauspaikkojen osoitetiedot ja kuvaukset ovat julkisia, ja ne tullaan sisällyttämään hankkeen
raportteihin ja julkaisemaan HSY:n internetsivuilla. Toteutuneista mittauspaikoista voidaan myös julkaista valokuvia.
7. Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki mahdollisten mittauspaikkojen rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Muita
tietolähteitä ei käytetä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Erillisestä vaatimuksesta rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille ja poliisille, kuitenkin vain
siltä osin kuin tiedot ovat tarpeen lakiin perustuvan valvonta- tai muun tehtävän suorittamiseksi.
Muutoin tietoja ei luovuteta eikä siirretä.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

HSY käsittelee henkilötietoja luottamuksellisesti.
Paperilla olevat tiedot säilytetään tiloissa, joihin on
pääsy ainoastaan asianmukaisilla henkilöillä.
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietoturvallisesti HSY:n käyttämiin tietojärjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä,
jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Tietojärjestelmien tietoturvallisuutta testataan säännöllisesti. HSY
kouluttaa henkilöstöään jatkuvasti tietosuojasta- ja tietoturvasta.

11. Rekisteröidyn oikeudet ja rekisteröidyn informoiminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto henkilötietojen
käsittelystä, oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua.
Tässä kappaleessa mainittujen oikeuksien toteuttamista koskevan pyynnön voi toimittaa HSY:n verkkosivuilta löytyvällä omien tietojen tarkastusoikeuslomakkeella. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti
kappaleessa 1 ilmoitetussa HSY:n toimipisteellä, täyttämällä tarkastusoikeutta koskevan lomakkeen. Tarvittaessa HSY pyytää tarkentamaan pyyntöä kirjallisesti
ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. HSY kieltäytyy pyynnön toteuttamisesta
ainoastaan laissa säädetyllä perusteella.
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Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Tietosuojaseloste on nähtävillä HSY:n kotisivuilla ja
HSY:n toimipaikassa.
12. Henkilötietojen säilytysajan periaatteet

HSY säilyttää henkilötietoja rekisterissä yhden vuoden
HOPE-hankkeen päättymisen jälkeen. Sen jälkeen tiedot tuhotaan.
Rekisteröidyn on hyvä huomioida, että henkilötietoja
voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava laki tai HSY:tä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.
Lisäksi rekisteröidyn on hyvä huomioida, toteutuneiden
mittauspaikkojen osoitetiedot ja kuvaukset ovat julkisia,
ja säilyvät julkisina myös hankkeen päätyttyä esim. raporteissa ja HSY:n internetsivuilla. Toteutuneista mittauspaikoista voidaan myös julkaista valokuvia.

13. Rekisterihallinto

Vastuuhenkilö nimeää rekisteriasioita ylläpitävät henkilöt ja varmistaa rekisterin asianmukaisen hoitamisen.

14. Tietosuojaselosteen muutokset
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KÄYNTIOSOITE
ILMALANTORI 1, 00240 HELSINKI.

HSY:n tietosuojavastaava on Miikka Pekkarinen
(tietosuojavastaava@hsy.fi).
Mikäli HSY muuttaa tätä selostetta, HSY laittaa muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, HSY voi informoida näistä
myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla
HSY:n sivuille asiasta ilmoituksen. HSY suosittelee
käymään säännöllisesti HSY:n sivuilla ja huomioimaan
mahdolliset muutokset selosteessa.
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