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Henkilötietojen käsittely Pohjoismaisessa hyvinvointikeskuksessa  
 
Taustaa 
Pohjoismainen hyvinvointikeskus on voittoa tavoittelematon julkinen yhteistyöelin, joka toimii 
Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuudessa. Pohjoismainen hyvinvointikeskus ei noudata 
painovapausasetusta ja julkisuus- ja salassapitolakia. Käsittelemämme ulkoiset henkilötiedot 
koskevat ilmoittautumisia tapahtumiin, tilauksia, ja julkaisujen, ennakkotilausten ja uutiskirjeiden 
lähettämistä. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

25. toukokuuta 2018 Ruotsissa, Suomessa ja muualla EU:ssa astuu voimaan tietosuoja-asetus GDPR 
(General data Protection Regulation). Se korvaa tällöin henkilötietolain. 

Pohjoismainen hyvinvointikeskus on tarkistanut ja systematisoinut työskentelynsä henkilötietojen 
kanssa, niin että täytämme GDPR:n vaatimukset. 

Tämä asiakirja liitteineen kuvaa Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen tietosuojapolitiikkaa sekä 
tapaamme työskennellä tietosuojan ja henkilötietojen kanssa.  

Henkilötiedoilla tarkoitamme kaikenlaista tietoa, joka voidaan yhdistää elävään fyysiseen 
henkilöön. 
Esimerkiksi henkilötunnus, nimi, osoite, valokuva ja tietyissä tapauksissa sähköinen äänitallenne. 

Henkilötietojen käsittely 
Käsitellessään henkilötietoja Pohjoismainen hyvinvointikeskus noudattaa GDPR:ää asianmukaisen 
lainsäädännön mukaisesti niin Ruotsissa kuin Suomessa.  

Jotta Pohjoismainen hyvinvointikeskus voisi noudattaa säännöstöä: 

• keräämme vain niitä henkilötietoja, joita tarvitsemme toimintaamme varten ja joiden 
kerääminen on oikeudellisesti perusteltua 

• tallennamme tarvittavat ulkoiset henkilötiedot yhteiseen kontaktirekisteriin 
• jokaiselle henkilötietojen käsittelylle on nimetty vastuuhenkilö 
• tallennamme henkilötiedot turvallisesti voimassaolevan IT-käytännön mukaisesti. 

Pidämme rekisteriä kaikista henkilötietojen käsittelyistä. Rekisteristä käy ilmi, kuka on 
Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen rekisterivastaava, tietosuoja-asioiden käsittelijä (silloin kun 
henkilötietojen käsittely tapahtuu Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen ulkopuolella), 
tietojenkäsittelyn kuvaus, miksi keräämme ja tallennamme henkilötietoja, henkilötietojen 
säilytysaika, siivoamisrutiinit sekä henkilötietojen käsittelyä tukevat oikeudelliset perusteet. 

Tietosuojaorganisaatio 
Johtaja määrää tietosuoja-asiamiehen, joka toimii sisäisenä tarkastajana käsiteltäessä henkilötietoja 
Pohjoismaisessa hyvinvointikeskuksessa ja jolla on myös yhteys tietosuojavaltuutettuun 
(Datainspektionen). 

Johtaja delegoi vastuun rekisterivastaavalle jokaisen henkilötietojen käsittelyn osalta.  



 

IT-valtuutettu vastaa Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen IT-politiikan tarkoituksenmukaisuudesta. 

Pohjoismaisella hyvinvointikeskuksella on sopimus ulkoisten tietosuoja-asioiden käsittelijöiden 
kanssa, joiden tehtävänä on varmistaa, että tietosuoja-asetusta ja voimassa olevaa lainsäädäntöä 
noudatetaan. 

Mihin keräämiämme henkilötietoja käytetään? 
Vain tiettyä nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Se tarkoittaa, että tiettyyn nimenomaiseen 
tarkoitukseen kerättyjä tietoja ei voida käyttää kokonaan toisiin tarkoituksiin. 

Keräämme henkilötietoja lähettämistä, kutsuja, toimien täyttämistä ja palkanlaskentaa varten, 
tietoja veroviranomaisille ja vakuutuskassalle, henkilöstöhallinnolle ja uutisten lähettämiseksi 
toimittajille ja seuraajille. 

 

Suuntaviivoja ja käytäntöjä 
 
Miten keräämme henkilötietoja ja käsittelemme niitä 
Keräämme henkilötietomme ilmoittautumisista tapahtumiin tai uutiskirjeen tilauksista ja muista 
julkaisuista. Hyväksyntää edellyttävien henkilötietojen osalta hyväksyntä annetaan 
ilmoittautumisen/tilauksen yhteydessä. Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen henkilötietojen 
käsittelyrekisterissä ilmoitetaan oikeudellinen peruste tietojen keräämiselle ja sille, miten 
hyväksyntä (vaadittaessa) annetaan. Siinä ilmoitetaan myös, kuka vastaa henkilötietojen 
käsittelystä. Kenenkään ei saa kerätä henkilötietoja ilman vastaavan hyväksyntää.  

Säilyttäminen 
Kerättyjen tietojen säilytyspaikka riippuu kyseisen rekisterin säännöistä. Sama koskee tietojen 
säilytysajan pituutta. Säilytysajan pituuteen vaikuttavat esimerkiksi lait ja määräykset kuten 
kirjanpitolaki. Pohjoismainen hyvinvointikeskus ei säilytä henkilötietoja koskaan pidempään kuin on 
tarpeen. Kunkin henkilötietojen käsittelyn säilytysajat käyvät ilmi henkilötietojen 
käsittelyrekisteristä. Siitä käy niin ikään ilmi, poistetaanko tiedot automaattisesti tietyn ajan 
jälkeen. 

Tiedonpoisto-oikeus 
Henkilöillä on oikeus tutustua itseään koskeviin tietoihin ja saada virheelliset tiedot oikaistuiksi. 
Heillä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa keräämiseen, ja saada tietonsa poistetuiksi, ellei 
sille ole mitään laillista estettä. 

Tallentaminen ja turvallisuus 
Kaikki työntekijät noudattavat Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen IT-politiikkaa (allekirjoitetaan 
työhönoton yhteydessä) ja siinä kuvattuja turvallisuustoimenpiteitä.  
 
Tallentamisesta ja turvallisuudesta säädetään Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen käyttämien 
henkilötietojen käsittelijöiden osalta siten, että sopimuksessa toteutuvat GDPR ja voimassa oleva 
lainsäädäntö.  

Asiaan liittyvät asiakirjat: 

• Rekisteri henkilötietojen käsittelystä 
• Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen IT-politiikka 



 

• Päätös tietosuoja-asiamiehestä 
• Päätös rekisterivastaavasta 
• Sopimus tietosuoja-asioiden käsittelijöiden kanssa 

 

 

 

 

 


	YKSITYISYYS- JA HENKILÖTIETOPOLITIIKKA
	Julkaistu 8.5.2018
	Henkilötietojen käsittely Pohjoismaisessa hyvinvointikeskuksessa
	Taustaa

	Henkilötietojen käsittely
	Tietosuojaorganisaatio
	Mihin keräämiämme henkilötietoja käytetään?
	Suuntaviivoja ja käytäntöjä
	Miten keräämme henkilötietoja ja käsittelemme niitä
	Säilyttäminen
	Tiedonpoisto-oikeus

	Tallentaminen ja turvallisuus


