(SosPromo) Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste Suomikaikille esteettömyysarviointipalvelun käyttäjätietokannalle
1. Rekisterinpitäjä
D4-verkosto Oy
Siltasaarenkatu 4
00530 Helsinki
p. 050 579 5334

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
Petri Niemelä
Mikrotuki / www-suunnittelu
D4-verkosto Oy
Siltasaarenkatu 4
00530 Helsinki
p. 050 579 5334
petri.niemela (at) d4.fi
3. Rekisterin nimi
D4-verkosto Oy:n Suomikaikille esteettömyysarviointi-palvelun käyttäjätietokanta
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteritietojen käyttötarkoituksia ovat käyttäjätietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen,
asiakassuhteiden hoitaminen ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Rekisteritietoja
käytetään myös mahdollisten väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.
Henkilöt ovat omalla suostumuksellaan antaneet Suomikaikille esteettömyysarviointi -palvelun
käyttöön henkilötietojaan (Henkilötietolain 8§).
5. Rekisterin tietosisältö
Kaikki henkilöstä tallennettavat tiedot ilmenevät rekisteröintilomakkeesta. Rekisteriin tallentuvat
kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään. Rekisteröintilomakkeessa pakolliset tiedot on
erikseen mainittu, muut ovat vapaaehtoisia.
•

Käyttäjätunnus (pakollinen)

•

Salasana (pakollinen)

•

Sähköpostiosoite (pakollinen)

Halutessaan käyttäjä voi myös ilmoittaa, mistä näkökulmasta hän arvioi kohteen esteettömyyttä.
Arviointinäkökulman ei tarvitse kuvastaa käyttäjän henkilökohtaisia ominaisuuksia.
Vaihtoehtoina on seuraavia valintoja

•

Ei erityistä arviointinäkökulmaa

•

Liikkumisympäristön esteettömyys (esim. erilaisten apuvälineiden kuten pyörätuolin,
kyynärsauvojen tms. käyttäjä tai lastenrattaiden kanssa liikkuva)

•

Näkemisympäristön esteettömyys (esim. heikko näkö)

•

Kuulemisympäristön esteettömyys (esim. heikko kuulo tai kuulolaitteen käyttäjä)

Tiedot säilytetään rekisterissä Suomikaikille esteettömyysarviointi –palvelun jatkumisen ajan tai
kunnes käyttäjä itse poistaa käyttäjätilin.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Ainoana tietolähteenä on käyttäjä itse. Tietoja saadaan käyttäjän rekisteröityessä -palveluun tai
päivittäessä omia tietojaan.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
D4-verkosto Oy ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. D4-verkosto Oy voi luovuttaa tietoja
voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta Euroopan
unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.
B. ATK:lle talletetut tiedot
Käyttäjärekisterin tietoihin on ainoastaan palvelun ylläpidosta vastaavilla henkilöillä pääsyoikeudet
(käyttäjätunnus ja salasana). Rekisteri sijaitsee ulkopuolisen palveluntarjoajan (Planeetta Internet
Oy:n) salasanasuojatulla palvelimella.
Käyttäjätiedot poistuvat rekisteristä heti, kun käyttäjä itse poistaa tietonsa. Jos käyttäjä haluaa
poistaa rekisteristä myös pakollisina vaaditut tiedot (käyttäjätunnus, salasana, sähköposti), hän voi
ottaa yhteyttä palvelun ylläpitoon.
Henkilötietolaki (523/99), http://www.finlex.fi
9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Rekisteröidyllä käyttäjillä on oikeus saada tarkistaa palvelun käyttäjärekisterissä olevat itseään
koskevat tiedot. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa maksuttomasti koska tahansa kirjautumalla
palveluun omalla käyttäjätunnuksella ja klikkaamalla ”Omat tiedot” -linkkiä. Vaihtoehtoisesti
tietojen tarkistus voidaan tehdä maksuttomasti kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna, tekemällä
kirjallinen tarkastuspyyntö omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjän luona. Tällaiset tarkastuspyynnöt lähetetään rekisterinpitäjän osoitteeseen, joka
löytyy rekisteriselosteen alusta.
10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Rekisteröidyllä käyttäjällä on oikeus vaatia palvelun käyttäjärekisterissä olevan virheellisen tiedon
korjaamista. Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa ja korjata maksuttomasti koska tahansa

kirjautumalla palveluun omalla käyttäjätunnuksella ja klikkaamalla ”Omat tiedot” -linkkiä.
Vaihtoehtoisesti tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, tekemällä kirjallinen ja riittävän
yksilöity korjaamispyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään rekisterinpitäjän osoitteeseen, joka
löytyy rekisteriselosteen alusta.

