JOHN NURMISEN SÄÄTIÖN TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan 25.5.2018
alkaen kaikkiin henkilötietoja käsitteleviin yhteisöihin. Uuden asetuksen keskeisenä tavoitteena on
korostaa entistä vahvemmin asiakkaan oikeutta päättää omista henkilötiedoistaan ja niiden käytöstä.
Tässä John Nurmisen Säätiö sr:n (myöhemmin Säätiö) tietosuojaselosteessa kerromme tarkemmin,
mitä henkilötietoja keräämme ja kuinka tietoja käytetään. Tietosuojaselosteesta löydät myös
lisätietoa rekisteröityjen henkilöiden oikeuksista.
Laadittu 29.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
John Nurmisen Säätiö sr
Pasilankatu 2
00240 Helsinki
rekisteri(a)jnfoundation.fi

2. Tietosuojaselosteesta vastaava yhteyshenkilö
Anni Kujala
Pasilankatu 2
00240 Helsinki
rekisteri(a)jnfoundation.fi
+358 50 467 6740

3. Rekisterin nimi
John Nurmisen Säätiön sidosryhmärekisteri

4. Miten voimme käyttää tietojasi ja millä oikeusperusteilla
Käytämme henkilötietoja hoitaaksemme ja kehittääksemme yhteydenpitoa sekä yhteistyösuhteita
esimerkiksi hankepartnereidemme, ministeriöiden, viranomaisten ja palveluntarjoajiemme
yhteyshenkilöiden sekä hankkeillemme asetettujen ohjausryhmien jäsenten kanssa.
Sidosryhmiimme kuuluvien organisaatioiden palveluksessa toimivien henkilöiden tietoja käytetään
muun viestinnän lisäksi uutiskirjeen lähettämiseen, elleivät he ole sitä erikseen kieltäneet. Lisäksi
voimme käsitellä tietoja erilaisiin tilastollisiin tarkoituksiin liittyen, jolloin käsitellyt tiedot on
pääasiallisesti pseudonymisoitu siten, ettei tietoja voi enää yhdistää yksittäiseen henkilöön.
Keräämme rekisteröidyistä aina ainoastaan tarpeelliset henkilötiedot.
Yhteistyösuhteiden hoitaminen
Yhteistyösuhteiden hoitamiseksi käsittelemme henkilötietoja esimerkiksi viestiäksemme
yhteistyötahojen kanssa meneillään olevista hankkeista sekä lähettääksemme uutiskirjeen, elleivät
he ole sitä erikseen kieltäneet. Ohjausryhmien jäsenien yhteystietoja käsittelemme myös
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esimerkiksi kokousten koollekutsumiseksi. Yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste
henkilötietojen käsittelylle on sopimuksen täytäntöönpaneminen.
Sidosryhmäsuhteiden hoitaminen
Käytämme henkilötietoja muun muassa tiedottaaksemme ja markkinoidaksemme toimintaamme,
sekä kutsuaksemme sidosryhmien edustajia omiin tilaisuuksiimme. Yleisen tietosuoja-asetuksen
mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on oikeutettu etu.

5. Mitä tietoja tallennamme
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, osoite,
sähköpostiosoite, puhelinnumero, tieto uutiskirjeiden jakelulistalle kuulumisesta, tieto
markkinointikielloista, asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta ja -tapa sekä muut
mahdolliset yhteistyöhön liittyvät tiedot.

6. Kuinka kauan tietoja säilytetään
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen
henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain
velvoitteista johtuen voimme joutua säilyttämään tietoja edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.
Voimme säilyttää tietoja edellä mainittua ajanjaksoa pidempään myös esimerkiksi tilastollisia
tarkoituksia varten. Niissä tapauksissa tietoja säilytetään siten, ettei rekisteröityä voida enää
tunnistaa tiedoista.

7. Mistä keräämme tietoja
Keräämme tietosi seuraavilla tavoilla: sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen
kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa yhteistyökumppani luovuttaa
tietojaan.
Lisäksi sähköisen uutiskirjeemme lähetysjärjestelmä hyödyntää erilaisia verkkojäljitteitä, joilla
voidaan seurata kirjeen vastaanottajien toimintaa (oletko avannut uutiskirjeviestin, mitkä uutiset
olet avannut, IP-osoitteesi ja toiminnan ajankohdan).

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Voimme luovuttaa henkilötietoja omiin rekistereihimme kohdassa 4 kuvattuihin käyttötarkoituksiin.
Emme luovuta tietoja omaan tai Säätiön lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon,
kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen
suostumuksen tai nimenomaisten säädösten mukaan. Voimme siirtää tietoja myös EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle yleisen tietosuoja-asetuksen hyväksymissä puitteissa.

8. Kuinka suojaamme henkilötietoja
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Henkilötietojen suojaaminen on meille tärkeää, ja noudatamme rekisterin käsittelyssä huolellisuutta.
Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvatoimet, joilla varmistetaan
henkilötietojen asianmukainen turvallisuus esimerkiksi luvattoman ja lainvastaisen käsittelyn
varalta sekä suojataan tietoja vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai
vahingoittumiselta.
Suojaamme sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot esimerkiksi palomuurein, salasanoin
ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Säilytämme manuaalisesti
ylläpidettävät aineistot tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä omilla
työntekijöillämme ja toimeksiannostamme toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin
sisältämiin henkilötietoihin.

9. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen myötä rekisteröityjen oikeuksista säädetään aiempaa
yksityiskohtaisemmin. Asetus tuo rekisteröidyille myös joitakin uusia oikeuksia. Rekisteröitynä
sinulla on seuraavat oikeudet liittyen Säätiön hallussa oleviin henkilötietoihisi:
a) Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi. Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua
koskevia henkilötietoja, sekä tutustua sinusta mahdollisesti keräämiimme henkilötietoihin.
b) Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Jos tiedot ovat virheellisiä,
puutteellisia tai epätarkkoja, sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista esimerkiksi
toimittamalla lisäselvitystä tiedoista.
c) Oikeus vaatia tietojen poistamista eli oikeus tulla unohdetuksi. Voit vaatia sinua koskevien
henkilötietojen poistamista seuraavissa tilanteissa:
• Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joiden toteuttamiseksi ne
alun perin kerättiin, eikä tietojen säilyttämiselle ole muuta hyväksyttävää
syytä.
• Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, ja peruutat suostumuksesi
eikä käsittelylle ole muuta laillista perustetta.
• Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään
hyväksyttävää syytä.
• Tietoja on käsitelty lainvastaisesti.
• Kyse on alaikäisen henkilötiedoista, ja tiedot on kerätty tarjottaessa
tietoyhteiskunnan palveluja suoraan lapselle.
d) Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Voit vaatia henkilötietojesi käsittelyn
rajoittamista, jos kiistät käsittelemiemme tietojen oikeellisuuden tai käsittelyn
lainmukaisuuden, tai jos olet vastustanut oikeuttamme käsitellä tietojasi.
Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun edun perusteella. Sinulla on oikeus milloin
tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin tai
suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.
e) Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Jos tietojen käsittely perustuu suostumukseen tai
sopimuksen täytäntöönpanemiseen ja tietoja on käsitelty ainoastaan automaattisesti. Tällöin
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sinulla on oikeus saada tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot
toiselle rekisterinpitäjälle.
Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tapauskohtaisesti. Huomioithan,
että toisinaan tietojen säilyttäminen ja käyttäminen voi olla välttämätöntä lakisääteisten
velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöönpanemiseksi.
Oikeuksien käyttämiseen liittyvä pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tietosuojaselosteesta vastaavalle
yhteyshenkilölle (tietosuojaselosteen kohta 2). Voimme tarvittaessa pyytää sinua tarkentamaan
pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Vastaamme pyyntöön
mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Yhteydenotto Säätiöön tai tietosuojaviranomaiseen
Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, voit aina olla yhteydessä tietosuojaselosteesta
vastaavaan yhteyshenkilöömme sähköpostitse (rekisteri(a)jnfoundation.fi) tai kirjeitse (Pasilankatu
2, 00240 Helsinki).
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli katsot, että emme ole
käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Suomessa toimivaltainen
tietosuojaviranomainen on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme sekä yksityisyyden suojaa koskevia käytäntöjämme,
ja pidätämme siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.
Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan
tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.
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