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Rekisterin nimi
Lasinen lapsuus -verkkosivuston palautelomakkeen yhteydessä kerättävät, vapaaehtoisesti
annettavat henkilötiedot
Rekisterin käyttötarkoitus
Lasisen lapsuuden verkkosivuston kautta voi jättää palautetta hankkeen ylläpitäjille. Sen yhteydessä
voi vapaaehtoisesti antaa nimensä, osoitteensa, postinumeronsa ja postitoimipaikkansa sekä
sähköpostisoitteensa. Tiedot on tarkoitettu käytettäväksi hankkeen sisäisesti toiminnan kehittämiseen
ja palautteen käsittelemiseen.
Rekisterin tietosisältö
Palautelomakkeen yhteydessä vapaaehtoisesti annettava henkilön nimi, osoite, postinumero ja
-toimipaikka sekä sähköpostiosoite.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Lasinen lapsuus -verkkosivustolla kerättyä tilastotietoa ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille.
Lasinen lapsuus -verkkosivustolla kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa lastensuojelulain 25 §
mukaan (lastensuojeluilmoitusvelvollisuus) sosiaaliviranomaisille. Lasisen lapsuuden työntekijät ovat
sosiaali-ja terveysalan ammattilaisia, ja osaavat arvioida ilmoitustarpeen. Lisäksi tietoja voidaan
luovuttaa poliisille rikoslain mukaisesti, jos epäillään lapseen kohdistunutta (seksuaali)rikosta tai
saadaan tietää muusta rikoksesta. Lastensuojelutapauksessa ip-osoite luovutetaan Helsingin
sosiaalipäivystykselle, joka yhdessä poliisin kanssa lähtee tarvittaessa selvittämään asiaa.
Rikosepäilyssä ilmoitus tehdään suoraan poliisille, jolle luovutetaan kaikki olemassa olevat
henkilötiedot sekä ip-osoite.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti kerätyt tiedot sijaitsevat palveluntarjoajan tietokannassa, johon ulkopuolisilla ei ole
pääsyä. Tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, joka on palveluntarjoajan
websuunnittelijoiden hallussa. Manuaalista aineistoa ei ole.
Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamiseen
Jokaisella on oikeus tarkastaa itsestään henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja korjata sinne joutunut
virheellinen tieto. Lasisen lapsuuden kohdalla asian voi hoitaa ottamalla yhteyden sähköpostitse
osoitteeseen lasinenlapsuus @ a-klinikka .fi.

Lisäksi huomioitavaa
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin eikä mielipidetutkimuksiin. Jos rekisterin ylläpitäjän toimesta
Lasinen lapsuus -verkkosivustolla kerätään tietoa yllämainituista poikkeavalla tavalla, kunkin
tiedonkeruun yhteydessä informoidaan vastaajia siitä, kuinka kerättyä tietoa käsitellään sekä
tietosuojasta ja tietojen julkaisemisesta.
Jos käyt Lasinen lapsuus -verkkosivulla yhteiskäytössä olevalla tietokoneella, kannattaa
internetselaimen välimuisti ja sivuhistoria tyhjentää käytön jälkeen, jotta koneeseen ei jää jälkiä
vierailemistasi sivuista. Ohje selaimen välimuistin tyhjentämiseen löytyy Palaute-sivulta.

