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1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY
Osoite: Ilmalantori 1, 00240 Helsinki

2. Rekisterin nimi

Sissi-sidosryhmärekisteri

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö: Sissi-sidosryhmärekisterin
rekisterivastaava
Osoite: Ilmalantori 1, 00240 Helsinki
Vaihde 09 15611

4. Vastuuhenkilö

HSY:n viestintäjohtaja

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn
oikeutusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on HSY:n
Sissi-sidosryhmärekisterin ylläpito. Rekisterin jäsenille
tarjotaan HSY:n toimintaan liittyviä:
- tietoja ja kutsuja tilaisuuksista ja tapahtumista;
- tietoja, uutisia ja vinkkejä kotitalouden/koulun/päivähoidon/yrityksen toimintaan;
- tietoja ja uutisia viranomaistoimijoille, päättäjille ja
muille ao. asian kohderyhmille;
- tietoja hankkeista ao. vaikutuspiirin asukkaille.
Henkilötietojen käsittelyn oikeutusperusteena on rekisteröidyn suostumus.
Rekisterin tiedoista voidaan koota raportointeja, joista
yksittäistä rekisteröityä ei ole mahdollista tunnistaa.
Tietoja voidaan käyttää myös HSY:n toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kootaan kontaktitietoja
rekisteröidyn nimi*, organisaatio ja sähköpostiosoite*.
Tähdellä merkittyjen tietojen antaminen on edellytys
HSY:n järjestämistä tilaisuuksista ja tapahtumista ilmoittamiselle.

YHTEYSTIEDOT
HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ HSY

KÄYNTIOSOITE
ILMALANTORI 1, 00240 HELSINKI.

ASIAKASPALVELU JA FAKSI
ASIAKASPALVELU: 09 1561 2110
(ARKISIN KLO 8.30-15.30)
ASIAKASPALVELU(AT)HSY.FI
FAKSI: 09 1561 2011

Y-TUNNUS
2274241-9

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti henkilöltä itseltään esim. puhelimitse, postitse, internetin kautta tai
sähköpostilla.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

HSY voi siirtää henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen.
Yhteistyökumppanit voivat käsitellä henkilötietoja vain
HSY:n lukuun suoritettavien palveluiden hoitamiseen tai
ylläpitoon liittyviä tehtäviä varten. HSY varmistaa aina,
että yhteistyökumppanit eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.
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.

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.
Rekisteriin kirjattuja henkilötietoja käsitellään HSY:n sisäisessä verkossa. Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Organisaation sisäisissä ohjeissa on määritelty henkilöt, joilla on
oikeus käsitellä rekisteriä. Käyttöoikeus myönnetään
rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Organisaation henkilökunta käsittelee tietoja huolellisesti ja
hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman
laissa säädettyä perustetta.

11. Rekisteröidyn oikeudet ja rekisteröidyn informoiminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto henkilötietojen
käsittelystä, oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot, pyytää henkilötietojen poistamista ja päivittämistä sekä 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.
Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Tietosuojaseloste on nähtävillä HSY:n kotisivuilla ja
HSY:n toimipaikassa.

12. Henkilötietojen säilytysajan periaatteet

YHTEYSTIEDOT
HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ HSY

KÄYNTIOSOITE
ILMALANTORI 1, 00240 HELSINKI.

HSY säilyttää henkilötietoja rekisterissä niin kauan kuin
rekisterin mukaisia palveluita tuotetaan rekisteröidylle
tai osapuolten välillä on velvoitteita. Rekisteröidyn on

ASIAKASPALVELU JA FAKSI
ASIAKASPALVELU: 09 1561 2110
(ARKISIN KLO 8.30-15.30)
ASIAKASPALVELU(AT)HSY.FI
FAKSI: 09 1561 2011

Y-TUNNUS
2274241-9

hyvä huomioida, että henkilötietoja voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava laki
tai HSY:tä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.
13. Rekisterihallinto

Vastuuhenkilö nimeää rekisteriasioita ylläpitävät henkilöt ja varmistaa rekisterin asianmukaisen hoitamisen.
HSY:n tietosuojavastaava on Miikka Pekkarinen
(tietosuojavastaava@hsy.fi).

14. Tietosuojaselosteen muutokset

YHTEYSTIEDOT
HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ HSY

KÄYNTIOSOITE
ILMALANTORI 1, 00240 HELSINKI.

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.

ASIAKASPALVELU JA FAKSI
ASIAKASPALVELU: 09 1561 2110
(ARKISIN KLO 8.30-15.30)
ASIAKASPALVELU(AT)HSY.FI
FAKSI: 09 1561 2011

Y-TUNNUS
2274241-9

