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Tässä tiedostossa kerromme, kuinka käsittelemme sinun henkilötietojasi NetariCraft-palvelussa. Henkilötietoja
ovat kaikki tiedot, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa. Rekisteri tarkoittaa tietojoukkoa, jossa on
henkilötietoja. Sinulla on oikeus yksityisyyteen ja siksi lupaamme suojella tietojasi erityisen huolellisesti.

1. Rekisterinpitäjä

Tässä kerromme, kenen vastuulla henkilötietojesi säilyttäminen on.
Pelastakaa Lapset ry (Y-tunnus: 0116788-1)
Osoite: PL 95, 00601 Helsinki
Käyntiosoite: Koskelantie 38, 00610 Helsinki
Puhelin: 010 843 5000

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Maria kertoo tarvittaessa lisää siitä, miten Pelastakaa Lapset huolehtii sinun tiedoistasi.
Pelastakaa Lapset ry:n tietosuojavastaava
juristi Maria Haarajoki,
maria.haarajoki(at)pelastakaalapset.fi
puh: 010 843 5000

3. Rekisterin nimi

Kaikilla rekistereillä on oma nimi. Tämän rekisterin nimi on
NetariCraftin käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Lain mukaan tietojesi saa käsitellä vain, jos siihen on hyvä syy. Tässä on kerrottu, mihin me tarvitsemme sinun tietojasi.
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

•

rekisterinpitäjän oikeutettu etu – NetariCraftin palvelinohjelmisto tarvitsee toimiakseen kohdassa 6 kuvatut

tiedot
•

elintärkeiden etujen suojaaminen – jos meillä on huoli hyvinvoinnistasi tai terveydestäsi, tai jos epäilemme
sinun joutuvan rikoksen uhriksi, meidän täytyy lain mukaan ilmoittaa siitä viranomaiselle.

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Näihin tarkoituksiin käytämme tietojasi.
Palveluun kirjautuminen ja vuorovaikutus palvelun sisällä.
Lastensuojelu-, hätäkeskus- tai rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön tekeminen lain edellyttämissä tilanteissa.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Tässä on lueteltu kaikki henkilötiedot, joita käsittelemme.
IP-osoite, Minecraft-käyttäjätunnus, uniikki tunniste (UUID)

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tässä kerrotaan, miten tiedot päätyvät meidän haltuumme.
Käyttäjän tiedot tallennetaan automaattisesti hänen kirjautuessaan NetariCraft-palvelimelle.

8. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Näin varmistamme että meille luovuttamasi tiedot pysyvät turvassa.
Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin tiedot on
asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Tietokannat ja niiden
varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne rekisterinpitäjän tai sen lukuun toimivien yritysten henkilöt, joiden
toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterinpitäjän organisaatioon kuuluvilla henkilöillä on rekisteriin
henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETAalueen ulkopuolelle

Kun luovutat tietosi meille, emme saa luovuttaa niitä muille ilman hyvää syytä muille.
Henkilötietoja ei luovuteta palvelua ylläpitävien tai kehittävien kolmansien osapuolien ulkopuolelle, lukuun
ottamatta tietojen luovutusta viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten
selvittämisissä tai ehkäisyssä. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. – Luovutamme

tietojasi ainoastaan viranomaisille ja heillekin vain silloin, kun laki meiltä niin vaatii.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Näin kauan säilytämme tietojasi.
Henkilötietoja säilytetään korkeintaan kaksi kuukautta.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Sinä voit vaikuttaa monin tavoin omien tietojesi säilyttämiseen. Kerromme tässä, millaisia oikeuksia sinulla on omiin
tietoihisi.
Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:
i. saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
ii. saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Pelastakaa Lasten käsittelemät henkilötiedot
iii. vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
iv. vaatia henkilötietojensa poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet
v. peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely
perustuu rekisteröidyn suostumukseen
viii. saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle siltä
osin, kuin Pelastakaa Lapset käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja
käsittely suoritetaan automaattisesti
ix. vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
x. valittaa valvontaviranomaiselle
o

jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka
sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan
tietosuojakäytännön mukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Joskus tietokoneet voivat tehdä ihmisiä koskevia päätöksiä niin, että kukaan toinen ihminen ei osallistu päätöksentekoon.
Tätä sanotaan automaattiseksi päätöksenteoksi. Profilointi tarkoittaa sitä, että sinun ominaisuuksiasi arvioidaan ainakin
osittain automaattisesti henkilötietojesi perusteella.
Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei tehdä.

13. Yhteydenotot

Jos sinulla on tietoihisi ja niiden käsittelyyn liittyviä kysymyksiä tai haluat vaikkapa poistaa meillä olevia tietojasi, voit olla
yhteydessä Mariaan, jonka yhteystiedot löytyvät asiankirjan alkupuolelta kohdasta 2.
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti
kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai
kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
o

Pelastakaa Lapset ry

Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

14. Tietosuojaselosteen muutokset
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Suosittelemme, että käytte säännöllisesti nettisivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.

