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      TIETOSUOJASELOSTE 
     
    EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR 2016/679 
    Tietosuojalaki 5.12.2018/1050 
 
    Laatimispvm: 17.8.2021 
 
 

 
1. Rekisterinpitäjä 
  

 
Nuorisoasuntoliitto ry (NAL) 
 

Yhteystiedot  
 

 
 
Malminkaari 9 
00700 Helsinki 
puh. (09) 7745 366 
info@nal.fi 
 

 
2. Rekisteriasioista 

vastaava henkilö 

 
Samuli Liuskari 
 

Yhteystiedot  
 

 
Malminkaari 9 
00700 Helsinki 
puh: 09 7745 3652 
samuli.liuskari@nal.fi 
 

 
3. Rekisterin nimi 
 

 
 
Nuorten asumisen ideakilpailu 
 

 
4. Oikeusperuste ja 

henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus 

 
 
 
 

 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen 
käsittelylle on henkilön suostumus ja sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena. 
 
Nuorten asumisen ideakilpailun rekisteriin kerätään tietoja kilpailun 
toteuttamiseksi. Henkilöstä kerättyjä tietoja käytetään yhteydenpitämiseksi 
kilpailun osallistujiin sekä kilpailun etenemisestä tiedottamiseen. Rekisteritietoja 
saatetaan käyttää myös kilpailuun liittyvän uutiskirjeen lähettämiseksi. 
 
Rekisterin tuottamia tilastotietoja (joissa ei ole yksittäisen henkilön 
henkilötietoja) käytetään ideakilpailun osallistuja- ja joukkuemäärän 
keräämiseksi. Tilastotietoa voidaan käyttää NAL:n ulkoisessa ja sisäisessä 
viestinnässä ja markkinoinnissa sekä NAL:n rahoittajalle (STEA) avustusten 
tuloksellisuusraportoinnin yhteydessä. 
 
Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten 
toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja 
antaessaan. 
 
 

 
 
 

Niina Kaksonen
Pitäisikö tässä täsmentää, että kilpailuun liittyvän uutiskirjeen? Vai tarkoitetaanko tällä jotain NAL uutiskirjettä?
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5. Rekisterin tietosisältö Nuorten asumisen ideakilpailuun osallistumista varten henkilöltä kerätään 
seuraavat henkilötiedot: 

- Nimi
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Oppilaitos

Lisäksi keräämme Joukkueen nimi 
- Joukkueen koko (henkilömäärä)

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Rekisteröity täyttää itseään koskevat tiedot sähköisesti internetissä (Webropol-
lomake) osoitteessa www.nal.fi/ideakilpailu tai lähettää tiedot sähköpostitse 
rekisterinpitäjälle, joka lisää ne rekisteriin. 

Annettuja tietoja voi muuttaa olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään. 

7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen
siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. 

Tietoja ei luovuteta EU/ETA-maiden ulkopuolelle. 

Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin. 

8. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön
valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

1. Rekisterin tietoja säilytetään Nuorten asumisen ideakilpailun ajan sekä
puoli vuotta kilpailun päättymisen jälkeen. Tämän jälkeen rekisteri
poistetaan. Rekisterin tietoja säilytetään Webropol-ohjelmistossa
kyseisen palveluntarjoajan ulkoisella palvelimella. Palveluntarjoaja
huolehtii palvelimen tietoturvasta.

2. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään NAL:n henkilökunta.
Kirjautuminen järjestelmään vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja
salasanan.

9. Tarkastusoikeus, oikeus
pyytää tietojen
oikaisemista tai
poistamista sekä muut
henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet.

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin itsestään talletetut tiedot, oikeus 
pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja 
vastustaa käsittelyä.  

Pyyntö tietojen tarkastamiseen, oikaisemiseen, poistamiseen ja rajoittamiseen 
osoitetaan ensisijaisesti tietoja rekisterinpitäjälle (Nuorisoasuntoliitto ry, 
Malminkaari 9, 00700 Helsinki). Pyynnön voi tehdä sähköpostitse 
rekisterinpitäjälle (yhteystiedot kohdassa 1 ja 2). Pyynnön voi myös esittää 
allekirjoitetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 
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