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Sua varten somessa -toiminta on kolmen organisaation yhteishanke. Nämä organisaatiot 
ovat Loisto setlementti ry, Nicehearts ry ja Puijola setlementti ry.  
 
Sua varten somessa -toiminnan tietosuojaseloste kuvaa Sua varten somessa -nimen alla 
toimivaa jalkautuvaa nuorisotyötä sosiaalisen median alustoilla, kuten Instagramissa, 
Tiktokissa, Snapchatissa, Whatsappissa ja Discordissa.  
 
 1. Rekisterinpitäjä 
Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Loisto setlementti ry (0432210-3), 
Nicehearts ry (1670605-9) ja Puijola setlementti ry (1462641-8). Tietoja käsittelevät näiden 
organisaatioiden työntekijät.  
 
2. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus: Miksi keräämme kävijöistä tietoja?  
 
Keräämme toiminnassa mukana olevista asiakkaista, vapaaehtoisista sekä 
yhteistyökumppaneista tietoja, joita käytetään toiminnan kehittämiseen. Keräämämme 
tilastointitiedot ja kävijäpalautteet eivät ole yksilöitävissä.  
 
Yksilöllisen tuen piirissä olevien asiakkaiden henkilötietoja käytetään asiakasprosessien 
hallintaan. 
 
Lisäksi asiakkaan meille luovuttamia tietoja saatetaan tarvita tämän elintärkeiden etujen 
suojaamiseen, kuten: rikosasioiden selvittely poliisin toimesta, lastensuojeluilmoituksen 
tekeminen, yhteydenotto hätäkeskukseen.  
 
3. Suostumus  
 
Käyttäjän nimimerkki tai puhelinnumero tulee Rekisterinpitäjän tietoisuuteen. Käyttäjä voi 
luovuttaa henkilötietojaan keskustelun aikana omasta tahdostaan.  
 
4. Tietojen luovuttaminen  
Emme luovuta henkilötietoja hankkeen ulkopuolelle. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa 
nousee lastensuojelullinen huoli tai joissa epäillään suunnitteilla olevaa tai jo tapahtunutta 
rikosta. Tällöin olemme velvollisia ilmoittamaan mahdollista tutkintaa varten olemassa olevat 
tiedot viranomaisille (lastensuojelulaki, rikoslaki). 
 
5. Henkilötietojen käsittelijät  
 



 

Toimintaan osallistuvien henkilötietoja käsittelevät Sua varten somessa -hankkeen 
työntekijät sekä joidenkin tietojen osalta vapaaehtoiset.  
 
6. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 
 
Toimintamme on luottamuksellista. Työntekijöillä sekä vapaaehtoisilla on 
salassapitovelvollisuus. Tarkempia henkilötietoja sekä kävijätilastointia käsittelevät vain 
asianosaiset työntekijät. Olemme sitoutuneet noudattamaan erityistä varovaisuutta 
toiminnassa mukana olevien tietojen keräämisen ja säilyttämisen osalta.  
 
Otathan huomioon, että sosiaalisen median alustojen palveluntarjoajat, kuten Facebook Inc., 
keräävät käyttäjistä tietoja. Sua varten somessa ei pysty takaamaan sosiaalisen median 
alustoilla käytyjen keskustelujen tietosuojaa.  
 
7. Tietojen arkistointi ja hävittäminen  
Henkilötiedot säilytetään vain se tarvittava aika, kun asiakas on säännöllisesti mukana 
toiminnassamme. Käymme säännöllisesti läpi asiakkaista kertyneet tiedot ja hävitämme ne 
asianmukaisesti.  
 
8. Tietosuojaselosteen muutokset 
Tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. 
Suosittelemme, että tarkistat mahdolliset muutokset selosteessa verkkosivuiltamme. 
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