REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

28.6.2013

Nimi

Osoite

Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoit e)

kirjaamo.syke@ymparisto.fi 020 690176
Nimi

2
Yhteyshenki- Marja Salo
lö rekisteriä Osoite
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoit e)

Marja.Salo@ymparisto.fi 0400 148572
3
Rekisterin
nimi
4
Ilmastodieetti.fi on SYKEn kaikille avoin verkkopalvelu jossa voi laskea oman
Henkilötietojen käsittelyn ilmastopainonsa (ilmastovaikutuksensa). Palveluun on mahdollista rekisteröityä, joilloin
tarkoitus
asiakas voi palata tarkastelemaan ja muuttamaan oman ilmastopainolaskelmaansa

lähtötietoja. Rekisteröityessään asiakas syöttää palveluun nimensä ja
sähköpostiosoitteen jota käytetään kirjautumisen tunnisteena. Mikäli käyttäjä on
rekisteröityessään antanut suostumuksensa, yhteystietoja voidaan myös käyttää
Ilmastodieetti.fi -verkkopalvelun asiakasviestintään. Sähköpostiosoitetta ja nimeä ei
käytetä muihin tarkoituksiin eikä niitä luovuteta edelleen. Ks. myös kohta 5 jossa
kerrotaan muista rekisteriin sisältyvistä, ei yksilöivistä tiedoista.
5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri koostuu kahdesta tietokannasta. Asiakasrekisteri sisältää asiakkaan nimen,
sähköpostiosoitteen sekä tiedon antaako asiakas SYKElle luvan lähettää Ilmastodieettiin
liittyvää sähköpostia. Toinen tietokanta ilmastopainolaskelmat lähtötietoineen. Yhdellä
rivillä on yhtä käyttökertaa koskevat tiedot. Aineisto sisältää kohdistustietona
sähköpostiosoitteen (mikäli asiakas on rekisteröitynyt käyttäjä, muutoin kentässä on
tunniste "anynomousUser") ja asiakkaan Ilmastodieetti.fi -palveluun syöttämät taustatiedot
(sukupuoli, ikäryhmä, perheen henkilömäärä, tuloluokka [vapaaehtoinen], postinumero)
sekä vastaukset asumista, liikennettä, ruokaa, jätteitä ja kulutusta koskeviin kysymyksiin.
Näiden tietojen perusteella lasketaan asiakkaan ilmastopaino. Taustatietoja käytetään
myös aineiston tarkasteluissa ja ryhmittelyissä. Ilmastopainon laskentaperusteiksi syötetyt

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteri perustuu asiakkaiden palveluun rekisteröityessään antamiin tietoihin (nimi ja
sähköpostiosoite) sekä palveluun syötettyihin tausta- ja ilmastopainon laskennassa
käytettyihin tietoihin.
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7
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta edelleen. Ilmastopainolaskelmien aineisto, josta
Tietojen
säännönmu- asiakkaiden nimet ja sähköpostiosoitteet on poistettu, voidaan luovuttaa kolmannen
kaiset luovu- osapuolen käyttöön tutkimustarkoituksiin. Aineiston analyysit tuotetaan siten, että
tukset

yksittäisen henkilön antamat vastaukset eivät ole tunnistettavissa.

8
Tietojen siir- Rekisteriä ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Aineisto, josta asiakkaiden nimet ja
to EU:n tai
sähköpostiosoitteet on poistettu, voidaan luovuttaa ko. alueilla toimiville tahoille
ETA:n ulkotutkimustarkoituksiin. Aineiston analyysit tuotetaan siten, että yksittäisen henkilön antamat
puolelle

vastaukset eivät ole tunnistettavissa.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisterin käsittelyssä, säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan huolellisuutta.
Asiakasrekisteriä ja aineistoa käsittelevät vain sellaiset henkilöt jotka tarvitsevat sitä
työssään.

B ATK:lla käsiteltävät t iedot

Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella. Tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksin ja
salasanoin ja ainoastaan palvelun ylläpitäjällä on pääsy palvelimelle. Palvelimelta
noudettua, rekisterin sisältävää aineistoa säilytetään ja käsitellään SYKEn laitteilla jotka
on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Mikäli aineistoa luovutetaan
edelleen kolmansien osapuolien käyttöön, noudatetaan kohdissa 7 ja 8 kuvattuja
periaatteita.

