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Päivite'y viimeksi 16.12.2020

Tässä 3etosuojaselosteessa kerrotaan, miksi ja miten Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys ry kerää ja käsi'elee
henkilö3etoja Ohjaustaverkossa.ﬁ -palvelun (jäljempänä "Palvelu") yhteydessä ja mitä oikeuksia sinulla on.
Palvelu on verkkoalusta, joka toimii Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys ry:n asiakkaiden neuvonta- ja
ohjauspalveluiden tukena.
1. REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT
Rekisterinpitäjä
Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys ry
Nii'ymäen3e 4, 05810 Hyvinkää
Tietosuojavastaavan / yhteyshenkilön yhteys1edot
Kaisa Halme
kaisa.halme@hnay.ﬁ
040 849 7745

2. MIHIN TARKOITUKSIIN HENKILÖTIETOJASI KÄSITELLÄÄN JA MILLÄ PERUSTEELLA?
2.1 Ohjaustaverkossa.ﬁ -palvelussa tapahtuva asumisohjaus- ja neuvontatyö
Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys ry kerää ja käsi'elee henkilö3etojasi ohjaustaverkossa.ﬁ palvelun kau'a
tapahtuvan asumisohjaus ja -neuvonnan hoitamiseksi. Henkilö3etojen käsi'ely on väl'ämätöntä
henkilökohtaisen ohjauksen ja neuvonnan toteu'amiseksi. Tässä yhteydessä sinulle voidaan antaa asumiseen ja
taloudenhallintaan lii'yvää neuvontaa ja ohjausta Palvelussa, jonka yhteydessä voimme käsitellä
henkilö3etojasi. Henkilö3etojesi käsi'ely on väl'ämätöntä pyytämäsi ohjauksen ja neuvonnan antamiseksi.
Henkilö3etojen käsi'ely perustuu asumisohjauksen ja -neuvonnan toteu'amiseen sekä sitä edeltäviin toimiin.
Palvelu on tarkoite'u asumisneuvonta- ja ohjauspalveluiden tueksi. Palvelussa henkilö3etoja käsitellään
seuraaviin tarkoituksiin ja seuraavin perustein:
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a. Ohjaus1la: Mikäli sinulle on ava'u ohjaus3la Palvelussa, käsi'elemme henkilö3etojasi ohjauksen
yhteydessä. Henkilö3etojesi käsi'ely on väl'ämätöntä pyytämäsi ohjauksen toteu'amiseksi.
Ohjaus3lassa voidaan antaa monialaista ohjausta, jossa useampi viranomainen ja/tai yleishyödyllinen
organisaa3o antaa sinulle ohjausta. Henkilö3etojesi jakaminen eri viranomaisen ja/tai yleishyödyllisten
organisaa3oiden kesken monialaisessa ohjauksessa edelly'ää aina suostumustasi. Voit peruu'aa
suostumuksesi Palvelussa milloin tahansa.
Ohjaus3laa voidaan käy'ää myös ryhmäohjauksiin, joissa useammalle asiakkaalle voidaan järjestää koulutusta
tai 3edotusta samanaikaises3. Ryhmäohjauksessa ei anneta henkilökohtaista ohjausta.
b. YhteydenoSopyynnöt: Palvelua voidaan käy'ää myös yhteydeno'olomakkeiden luomiseen Hyvinkään
Nuorisoasuntoyhdistys ry:n vies3ntäkanaviin. Henkilö3etojesi käsi'ely on väl'ämätöntä
yhteydeno'opyyntöösi vastaamiseksi.

2.2 VaikuSavuuden miSaaminen
Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys ry käsi'elee henkilö3etoja myös tehtäviensä suunni'elemiseksi, toiminnan
vaiku'avuuden arvioimiseksi ja 3lastoin3a varten. Tässä tapauksessa henkilö3etojesi käsi'ely perustuu
Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys ry:n oikeute'uun etuun, jonka tarkoituksena on nykyisen toiminnan
vaiku'avuuden mi'aaminen ja sen perusteella toiminnan kehi'äminen. Jos haluat lisä3etoja edellä mainitusta
oikeutetusta edusta, ota yhtey'ä tämän 3etosuojakäytännön kohdassa 1 ilmoite'uun yhteyshenkilöön.
Henkilö3etojasi voidaan käsitellä, mikäli annat ohjaus3lassa palaute'a saamastasi ohjauksesta. Ohjaus3lassa
annetun ohjauksen yhteydessä voidaan käy'ää asiakkaan elämän3lanteen kartoi'amisessa kysymyksiä, joihin
vastataan numeroin. Näitä vastauksia voidaan käy'ää myös ohjauksen vaiku'avuuden arvioimisessa.
Vaiku'avuuden arvioinnissa käytetään ainoastaan numeroin anne'uja vastauksia ja vastauksista koostetaan
3lasto, josta yksi'äisen asiakkaan vastaukset eivät ole tunniste'avissa

3. MITÄ HENKILÖTIETOJASI VOIMME KÄSITELLÄ?
Palvelussa käsitellyt henkilö3edot kerätään suoraan sinulta.
3.1 Ohjaus1la
Ohjaus3lan avaaminen Palvelussa edelly'ää aina sähköistä tunnistautumista.
Ohjaus3laan kirjautuessasi ja sitä käy'äessäsi voimme käsitellä seuraavia henkilö3etojasi:
• Perus3edot sinusta, kuten nimi ja henkilötunnus
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• Yhteys3etosi, kuten sähköpos3osoite
• Tiedot, jotka annat ohjauksen yhteydessä, kuten 3edot omasta elämän3lanteestasi, ja anne'u ohjaus ja
neuvonta
• Tiedot suostumuksesta ja sen peruu'amisesta osallistuessasi monialaiseen ohjaukseen
• Palvelun käytöstä kertyvät tekniset 3edot, kuten kirjautumis3edot ja loki3edot
• Tiedot huoltajasta, jos olet alaikäinen
• Ohjaus3lassa antamasi palaute
Yllä maini'ujen henkilö3etojen antaminen on lähtökohtaises3 väl'ämätöntä, jo'a ohjaus voidaan toteu'aa
Palvelussa. Palau'een antaminen on aina vapaaehtoista, eikä ohjauksen saaminen tai Palvelun käy'ö edellytä
palau'een antamista.
Ohjaus3lassa käsitellyt henkilö3edot voivat sisältää erityisiä henkilö3etoryhmiä koskevia 3etoja, kuten 3etoja
terveydestä, rodusta, uskonnosta, poliiXsista mielipiteistä, ﬁlosoﬁsista uskomuksista, seksuaalisista
mieltymyksistä tai sukupuolisesta suuntautumisesta. Tällaisia 3etoja voidaan käsitellä elämän3lanteesi
kartoi'amisen ja ohjauksen yhteydessä, mikäli jaat ohjaus3lassa tällaista 3etoa. Näiden 3etojen antaminen on
väl'ämätöntä vain siinä 3lanteessa, e'ä ne lii'yvät pyytämääsi ohjaukseen.

3.2 YhteydenoSolomakkeet
Yhteydeno'olomakkeella ei ole tarkoitus kerätä henkilö3etoja vaan esi'ää yleisiä kysymyksiä, jotka eivät
edellytä henkilökohtaista ohjausta tai asiakkaan elämän3lanteen kartoitusta.
Yhteydeno'olomakkeelle voi kuitenkin yhteydenotosta riippuen tallentua seuraavia henkilö3etoja:
• esi'ämäsi kysymykset ja yhteydenotot
• yhteydeno'olomakkeella antamasi palaute
• yhteys3etosi joihin vastaus annetaan

Edellä mainitut 3edot ovat väl'ämä'ömiä, jo'a yhteydeno'osi voidaan käsitellä. Yhteydeno'oasi ei
kuitenkaan yhdistetä muihin asiakas3etoihisi, jotka rekisterinpitäjälle on sinusta, ellet sitä nimenomaises3
pyydä. Palau'een antaminen on aina vapaaehdoista, eikä vastauksen saaminen edellytä palau'een antamista.
4. KENELLE HENKILÖTIETOJASI VOIDAAN LUOVUTTAA TAI KENELLÄ ON PÄÄSY HENKILÖTIETOIHIN?
Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys ry voi luovu'aa henkilö3etoja seuraavissa 3lanteissa seuraaville tahoille:

HYVINKÄÄN NUORISOASUNTOYHDISTYS RY
Niittymäentie 4 • 05810 Hyvinkää
www.hnay.fi

• Soveltuvan lainsäädännön tai viranomaisen määräyksen edelly'äessä henkilö3etojen luovu'amista
viranomaiselle;
• Jos osallistut Palvelussa monialaiseen ohjaukseen ja olet antanut suostumuksesi, henkilö3etojasi voidaan
luovu'aa ohjaus3lassa toiselle viranomaiselle tai organisaa3olle.
• Ohjaustaverkossa.ﬁ -palveluntarjoajalle Palvelun toteu'amiseksi. Palveluntarjoaja toimii puolestamme ilman
oikeu'a käy'ää 3etoja omiin tarkoituksiinsa. Palveluntarjoajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus.
• Jos olemme mukana sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa toiminnan uudelleenjärjestelyssä,
henkilö3etosi voidaan siirtää uudelle toiminnan harjoi'ajalle.
5. MISSÄ HENKILÖTIETOJASI VOIDAAN KÄSITELLÄ?
Henkilö3etoja käsitellään Suomessa.
6. KAUANKO SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?
Henkilö3etojasi säilytetään Tietosuojalain 5.12.2018/1050 määrite'yjen säilytysaikojen mukaises3. Yksi'äiset
ohjaus3lat pysyvät ak3ivisina niin kauan kunnes asiakas ei ole tunnistautunut ohjaus3laan kolmeen (3)
kuukauteen tai se suljetaan Käy'äjäorganisaa3on toimesta.

Sulje'u ohjaus3la voidaan ak3voida Käy'äjäorganisaa3on toimesta seuraavan kolmen (3) kuukauden ajan.
Mikäli ohjaus3laa ei tänä aikana ak3voida, kyseinen ohjaus3la arkistoidaan kahdeksitoista (12) kuukaudeksi ja
samalla se poistuu Ohjaajalta näkyvistä.

Arkistoidut ohjaus3lat näkyvät tunnistautuneelle asiakkaalle ja niiden sisältö on asiakkaan lada'avissa koko
arkistoinnin ajan. Arkistoin3ajan jälkeen ohjaus3la poistetaan pysyväs3. Jos poiste'ava ohjaus3la on kyseisen
asiakkaan ainoa käy'äjä3liin liite'y ohjaus3la, niin kaikki asiakkaan käy'äjä3liin lii'yvät 3edot poistetaan
järjestelmästä ja arkistosta.

7. MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON?
Sinulla on seuraavat oikeudet:
• oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilö3etoihin. Voit ladata Palvelussa käsi'elyt sinua koskevat 3edot
ohjaus3lassa;
• oikeus pyytää henkilö3etojesi oikaisemista, rajoi'amista tai poistamista;
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• oikeus pyytää henkilö3etojesi poistamista. Huomaathan kuitenkin, e'ä 3e'yjen 3etojen säily'äminen on
ehdo'oman tarpeellista tässä 3etosuojaselosteessa esite'yjen tarkoitusten ja mahdollises3 myös
lainsäädännön vaa3musten täy'ämiseksi. Siksi tällaisten 3etojen poistaminen ei väl'ämä'ä ole mahdollista
sovelle'avien lakien ja niissä määrä'yjen pakollisten säilytysaikojen vuoksi;
• oikeus vastustaa henkilö3etojen käsi'elyä markkinoin3tarkoituksiin ja kieltää suoramarkkinoin3;
• oikeus peruu'aa antamasi suostumus milloin tahansa, jos henkilö3etojen käsi'ely perustuu suostumukseen.
Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen peruutusta toteute'ujen käsi'elytoimien laillisuuteen. Voit peruu'aa
Palvelussa antamasi suostumuksen suoraan Palvelussa;
• oikeus siirtää 3etosi järjestelmästä toiseen eli saada henkilö3etosi jäsennellyssä, yleises3 käytetyssä ja
koneellises3 lue'avassa muodossa sekä siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle sovelle'avan lainsäädännön
rajoissa. Tämä oikeus kohdistuu vain sellaisiin henkilö3etoihin, jotka on kerä'y suostumuksesi tai
sopimussuhteen perusteella; ja
• oikeus tehdä valitus 3etosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli koet, e'ä henkilö3etojasi ei ole käsitelty
3etosuojalainsäädännön mukaises3. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteys3edot löydät täältä: 3etosuoja.ﬁ

Edellä mainitut pyynnöt tulee osoi'aa tämän 3etosuojaselosteen kohdassa 1 ilmoitetulle yhteyshenkilölle.
8. TIETOTURVA
Toteutamme kohtuullisia turvatoimia (niin fyysisiä, sähköisiä kuin hallinnollisiakin) suojataksemme
henkilö3etoja häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöltä sekä luva'omalta pääsyltä ja luovu'amiselta.
Pääsyn henkilö3etoihin on myönne'y vain valtuutetuille työntekijöille ja alihankkijoille, joilla on työtehtäviensä
vuoksi tarve saada pääsy. Käy'öoikeudet myönnetään tehtäväkohtaises3 ja käy'äjiä sitoo vai3olovelvollisuus.
Henkilö3edot on suoja'u teknises3 mm. palomuurein ja salasanoin. Henkilö3etojen käsi'ely ohjaus3lassa
edelly'ää sähköistä tunnistautumista.
9. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN
Pidätämme oikeuden muu'aa ja päivi'ää tätä 3etosuojaseloste'a. Jos teemme tähän 3etosuojaselosteeseen
olennaisia muutoksia, ilmoitamme niistä Palvelun kau'a tai muulla kohtuullisella tavalla, kuten sähköpos3lla.
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