
Tietosuojaseloste 

MAPPA.fi -käyttäjärekisteri 

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme: 

Kuka tietojasi käsittelee?  

Keiden tietoja käsittelemme?  

Miksi käsittelemme tietojasi?  

Mitä tietoja käsittelemme?  

Kuinka kauan käsittelemme tietojasi?  

Mitkä ovat oikeutesi?  

Mistä saamme tiedot?  

Kuka muu käsittelee tietojasi?  

Kuinka suojaamme tietosi? 

1. Rekisterinpitäjä 

 

Olen Maija, MAPPA.fi -ylläpitäjä. Työskentelen suunnittelijana Suomen luonto- ja ympäristökoulujen 
liitossa. MAPPA.fi -materiaalipankin ylläpitämiseksi tarvitsemme hieman tietoja sinusta ja 
edustamastasi organisaatiosta. Näin toimimme siksi, että haluamme vähentää epäasiallisten 
materiaalien määrää ja näin taata materiaalien paremman laadun. Haluamme olla luottamuksesi 
arvoisia ja kunnioitamme yksityisyyttäsi. 

Toivomme, että materiaalit saavat MAPPAsta pitkäaikaisen sijoituspaikan ja löytävät käyttäjänsä vielä 
pitkään. Siksi suosittelen, että annat rekisteriin sellaiset yhteystiedot, jotka ovat voimassa 
mahdollisimman pysyvästi (esimerkiksi materiaalin omistavan tahon yleinen sähköpostiosoite). Toivon 
myös, että ilmoitat minulle, mikäli materiaaliin liitetty yhteyshenkilö muuttuu.  

Huomaathan, että MAPPA.fi -palvelun käyttäjäksi rekisteröityvät pääsääntöisesti vain henkilöt, jotka 
lisäävät materiaalia palveluun. Materiaalien hakemiseen ja käyttöön ei tarvita käyttäjätunnusta. 

Tässä tietosuojaselosteessa pyrimme kertomaan mahdollisimman avoimesti ja selkeästi, miten 
käsittelemme tietojasi. 

Tutustu rauhassa, vastaan mielelläni, jos sinulla herää jotain kysyttävää. 

-Maija 

Yhteystiedot: 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry (2219607-5) 
Kuninkaankatu 39 
33200 Tampere 
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Maija Ihantola 
suunnittelija 
041 5368232 
maija.ihantola@luontokoulut.fi 

2. Rekisteröidyt 

• Käyttäjät (käyttätunnuksen haltijat) 
 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 

• käsittelyn tarkoitus: MAPPA.fi -materiaalipankin ylläpito ja siihen liittyvä viestintä materiaalien 
tuottajille 

• käsittelyperuste: rekisterinpitäjän oikeutettu etu 

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot 

• etunimi 
• sukunimi 
• sähköposti 
• puhelin 
• materiaalin julkaisijataho 
• käyttäjätunnus 

5. Käsittelyn kesto 

Käyttäjätunnus ja siihen liittyvät henkilötiedot ja muut sisällöt voidaan henkilön itsensä pyynnöstä 
poistaa, mikäli  

a) tunnukseen ei ole liitetty yhtään materiaalia tai 

b) tunnukseen liitetyt materiaalit poistetaan MAPPA.fi –materiaalipankista tai   

c) tunnukseen liitetyt sisällöt siirretään jonkin toisen henkilön tunnuksen alle 

Pyynnöt poistamisesta lähetetään osoitteeseen mappa@luontokoulut.fi  

Mikäli tunnukseen ei ole liitettynä yhtään materiaalia, tunnus ja siihen liittyvät tiedot poistetaan kahden 
vuoden kuluessa automaattisesti. 

6. Oikeutesi 

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterinpitäjälle 
osoitteeseen mappa@luontokoulut.fi 

Tarkastusoikeus 

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi 
virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. 

Vastustamisoikeus 

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme 
käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi. 

Poisto-oikeus 

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla 
on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko 
poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri 
mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen 
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tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi 
aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme 
rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen). 

7. Säännönmukaiset tiedonlähteet 

Käyttäjien tiedot saadaan henkilöiltä itseltään heidän rekisteröityessään MAPPA.fi -materiaalipankin 
käyttäjiksi. 

8. Tietojen luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton ulkopuolelle.  

Voimme jakaa henkilötietojasi meille palveluja suorittaville kolmansille osapuolille kuten 
ohjelmistopalveluille ja henkilötietojen tekniseen hallintaan. Jakaminen tarkoittaa, ettemme salli 
kyseisten osapuolten käyttää tietoja muuhun kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen. Olemme 
varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme 
säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia: 

• RecIT Solutions Oy (MAPPA.fi –palvelun palvelin, MAPPAn tekninen ylläpito) 
• Louhi Net Oy (sähköposti, MAPPA.fi –varmuuskopion palvelin) 
• MailChimp (uutiskirjepalvelu, jaetaan vain nimi ja sähköpostiosoite) 

Voimme luovuttaa henkilötietoja tuomioistuimen tai muun lainsäädäntöön perustuvan 
viranomaisvaatimuksen perusteella. 

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Käytämme uutiskirjeen lähettämiseen MailChimp-uutiskirjepalvelua, joilla voi olla pääsy asiakkaan 
henkilötietoihin EU- tai ETA-alueen ulkopuolelta. Olemme varmistaneet, että kyseinen  palveluntarjoaja 
on liittynyt EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan 
(https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen 
tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa. 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteriä käyttävät vain ne Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton MAPPA.fi –palvelun ylläpidosta 
vastaavat toimihenkilöt sekä RecIT Solutions Oy:n henkilöt, joilla työnsä puolesta on siihen tarve ja 
tarvittavat käyttäjätunnukset. Käytämme tarpeellisia teknisiä tietoturvakeinoja, kuten palomuureja ja 
salasanoja. 

Rekisteriä säilytetään MAPPA.fi –palvelussa, joka on RecIT Solutions Oy:n hallinnoimalla palvelimella. 
MAPPA.fi varmuuskopiota säilytetään Louhi Net Oy:n hallinnoimalla palvelimella. RecIT Solutions Oy:n 
ja Louhi Net Oy:n palvelimet sijaitsevat EU:n alueella.  

MailChimp-uutiskirjepalvelun käyttöoikeudet ovat vain MAPPA.fi –palvelun ylläpidosta vastaavilla ja tili 
on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. MailChimp huolehtii, että rekistereihin ei ole ulkopuolisilla 
pääsyä.  

Päivitetty 24.5.2018 
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