
Tietosuojaseloste Poikien Talo 

 

1. Miksi käsittelemme henkilötietojasi? 

Poikien talon toiminnassa mukana olevista henkilöistä käytämme nimikettä kävijä. Haluamme tällä termillä 

korostaa toimintamme olevan matalan kynnyksen toimintaa. Se perustuu vapaaehtoisuuteen ja toimintaan 

voi osallistua myös anonyymisti.  

Kävijä voi antaa puhelinnumeronsa Poikien talon yhteydenottoja varten tyypillisimmillään muistuttamaan 

toiminnasta, joista kävijä on osoittanut kiinnostustaan. Keräämme kävijöiltä etu- ja sukunimen ja 

syntyvävuoden. Näiden tietojen luovuttaminen on vapaaehtoista, mutta toivottavaa yhteydenpidon 

helpottamiseksi. Keräämämme tilastointitiedot ja kävijäpalautteet eivät ole yksilöitävissä̈. Luovutamme 

kävijätilastotietoja toiminnan rahoittajalle kokonaislukuina. 

 

2. Mitä henkilötietojasi keräämme? 

Kävijöistä kerätyt tiedot: 

- Etumini 

- Sukunimi (tai sukunimen kaksi ensimmäistä kirjainta) 

- Asiakkaan määrittämät yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero) 

- Syntymävuosi 

Tämän lisäksi keräämme myös tietoa, mihin Poikien Talon toimintoihin kävijä osallistuu. Yksilötyössä 

kävijän ja työntekijän keskusteluja voidaan yhteisellä sopimuksella tallentaa Sofia -

asiakastietojärjestelmään, sinne kirjataan keskustelun teemoja, josta ne poistetaan sovitun käytännön 

mukaan.  

 

3. Miten suojaamme henkilötietosi? 

Manuaalista (paperista) aineistoa ei säilytetä. Yhteystietoja sisältävät materiaalit hävitetään 

asianmukaisesti tietoturva-astian kautta. Sähköiset laitteet poistetaan käytöstä asianmukaisesti 

tietoturvajätteenä. 

Henkilötietoja sisältävät dokumentit säilytetään salasanalla ja palomuurein suojatussa Sofia- 

tietojärjestelmässä. Muut sähköiset dokumentit, jotka sisältävät toiminnan määrää kuvaavia 

asiakastietoaja, säilytetään sähköisessä dokumenttipankissa Vuolteen sisäisessä suojatussa verkossa, joka 

on suojattu ulkopuolisilta tahoilta. 

 

4. Miten varmistamme tietojesi ajantasaisuuden? 

Kävijä voi omasta pyynnöstä ilmoittaa uudet yhteystietonsa. 

 

5. Kauanko säilytämme henkilötietojasi? 

Tietoja säilytetään sen kalenterivuoden ajan, milloin kävijä on osallistunut. Seksuaaliväkivaltatyön osalta 

tietoja säilytetään kolme vuotta tukisuhteen päättymisen jälkeen. 

 



6. Henkilötietojesi luovutus? 

 

Henkilön tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Poikien Talon ohjaajilla on oikeudet kävijätietoihin. Kävijä voi 

pyytää omien tietojensa luovuttamista itselleen. 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Poikkeuksena 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).  

 

7. Evästeiden käyttö? 

 

Käytämme internetsivustollamme evästeitä (cookie). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkoselain 
tallentaa sivuston käyttäjän laitteelle, ellei tallentamista ole estetty. Käytämme evästeitä sivuston 
toiminnallisuuden ja suorituskyvyn kehittämiseen taataksemme sinulle parhaan mahdollisen 
käyttökokemuksen.  

Keräämme myös Google Ads ja Analytics- -palveluiden avulla kävijätietoa verkkosivusta, jotta voimme 

analysoida ja kehittää sivustoa entistäkin paremmaksi. Evästeiden avulla voimme seurata muun muassa sitä, 

mitkä ovat verkkosivuston suosituimpia sisältöjä, millaisilla laitteilla verkkosivua käytetään, kuinka kauan 

sivustolla vieraillaan ja mistä kävijät sivustolle saapuvat. Evästeiden keräämät tiedot ovat anonymisoitu ja 

eikä niitä yhdistetä muihin rekistereihin. Sivustolla vierailemalla hyväksyt evästeiden käytön laitteellasi. Voit 

estää evästeiden käytön laitteesi verkkoselaimen asetuksista. 

Sivustolla on myös kolmannen osapuolen liitännäisiä kuten sosiaalisen median palveluiden jakopainikkeita 
tai upotuksia. Näiden kolmannen osapuolen liitännäisten evästeistä ja niiden käyttöehdoista vastaa kyseisen 
palvelun tarjoaja (Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn). 

 

8. Mitkä ovat sinun oikeutesi? 

Sinulla on oikeus tarkistaa mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on myös oikeus vaatia virheellisen, 

puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Varauduthan 

varmistamaan henkilöllisyytesi. 

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö 

tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:  

tai sähköpostitse Poikien Taloon etunimi.sukunimi@vuolleoulu.fi 

tai henkilökohtaisesti, osoitteessa Poikien Talo, Isokatu 41A13, 90100 Oulu 

 

 

 


