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Tietosuojailmoitus kansalaishavaintoilmoituksiin liittyvien
henkilötietojen käsittelystä
Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen
(2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä
ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme
henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE).
SYKEllä on oikeus tehdä teknisiä muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen ilmoittamatta siitä
etukäteen rekisteröidyille.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava
Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo.syke@ymparisto.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://securemail.ymparisto.fi
Puh. 0295 252 001
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt:
Timo Pyhälahti, erikoissuunnittelija ja kansalaishavaintotoiminnan yhteyshenkilö
kansalaishavainnot@ymparisto.fi
Tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@ymparisto.fi

Käsittelyn peruste
Käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi perusteella (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan
a alakohta).

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset
Kerättävät havaintojen ilmoittajien tiedot voivat sisältää seuraavia henkilötietoja: nimi,
sähköpostiosoite, puhelinnumero, käyttäjätunnukset erilaisissa sosiaalisen median ja
tunnistautumisen palveluissa, mahdolliset julkiseen tiedonjulkaisukäyttöön tarkoitetut havaitsijan
tunnukset tai havaitsijanimet, koti- ja lomaosoitteet, havainnoinnin yhteydessä ilmoitetut
henkilökohtaiset sijaintitiedot, tiedot rekisteröidyn havaitsijan edustamasta organisaatiosta, tiedot
havaitsijan taitotasosta sekä muista ominaisuuksista ja kyvykkyyksistä havaitsijana, henkilön
havainnoinnissa käyttämien laitteiden ja kulkuneuvojen rekisteritunnukset ja muut tunnistetiedot,
tiedot havainnon ilmoittajan henkilökohtaisista kiinnostuksen kohteista sekä halukkuudesta
osallistua erilaisten ilmiöiden havainnointiin ja tätä koskevaan viestintään.
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SYKE kerää tietoja kansalaishavaintojärjestelmän ylläpitäjäorganisaationa. Kerättäviä
henkilötietoja käytetään kansalaishavaintojen ilmoittajien tunnistamiseen, havaintojen
luotettavuuden ja tarkkuuden arvioimiseen, havaintotietojen analysointiin, havaintotoiminnan
järjestelyitä koskevaan viestintään sekä kansalaishavaintotoiminnan ylläpitämiseen ja
kehittämiseen.
SYKEssä henkilötietoja käsittelevät kansalaishavaintotoiminnan toteuttamiseen osallistuvat
henkilöt.
Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia
päätöksiä eikä profilointia.

Henkilötietojen lähteet
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Henkilötietojen vastaanottajat
SYKEn henkilöstön lisäksi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin henkilöstöllä saattaa
olla pääsy henkilötietoihin. Valtori on tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelijä,
jonka tulee noudattaa SYKEn sille antamia ohjeita henkilötietojen käsittelyssä.
Henkilötietojen käsittelijöitä palvelusopimuksiin perustuen ovat myös Webropol Oy tai mahdolliset
muut kysely- ja raportointityökaluja tuottavat palveluntarjoajat.
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen
SYKE rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä
myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.
Kerättyjen havaintojen ilmoittajien henkilötietojen avulla muodostetaan ja ylläpidetään
kansalaishavaintojen ilmoittajien pseudonymisointikoodien tulkinnan tietoaineistoa eli koodiavainta.
Pseudonymisointikoodien avulla havaintojen ilmoittajien henkilötiedot voidaan pitää
luottamuksellisina erillään varsinaisesta havaintotiedosta: erillisiin havaintotietojen aineistoihin
tallennettujen pseudonymisointikoodien avulla havainnon ja sen ilmoittajan henkilötiedot voi
yhdistää vain käyttäen tätä havaintojen ilmoittajien henkilötiedot ja pseudonymisointikoodit
yhdistävää aineistoa. Havaintotietojen aineisto pseudonymisointikoodeineen mutta ilman tässä
kerättävää koodiavainaineistoa ei sisällä havaitsijoiden henkilötietoja, joten sitä voidaan käsitellä
tietoturvallisesti avoimena tietona.

Henkilötietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta SYKE voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut
käsittelyn tarkoitukset.
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Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi
Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä
kansalaishavaintotoiminnassamme. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä
jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä ne
yhteyshenkilölle tai SYKEn tietosuojavastaavalle.
Sinulla on seuraavat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:
Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi.
Sinulla on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoistasi.
Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä
oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot.
Sinulla on oikeus henkilötietojesi poistamiseen ja niiden käsittelyn rajoittamiseen.
Jos oikaisemme tai poistamme tietoja tai rajoitamme tietojen käsittelyä pyyntösi perusteella,
olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan siitä kaikille niille, joille tietoja on
aikaisemmin luovutettu.
Sinulla on oikeus perua antamasi suostumus henkilötietojen käsittelystä.
Sinulla on oikeus pyytää tietojesi siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.
Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

