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TIETOJEN KÄSITTELY VANTAAN TYÖNTEKIJÄ- JA
ASUKASLÄHETTILYYSALUSTASSA
Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten henkilötietojanne käsitellään, mikäli käytätte Vantaan
työntekijä- ja asukaslähettilyysalusta Smarpia.
Palvelun sisältämät henkilötiedot ja niiden käyttötarkoitus
Smarp -järjestelmän tarkoituksena on monipuolisen Vantaa-kuvan levittäminen sosiaalisessa mediassa.
Smarp kerää käyttäjästä seuraavat tiedot: Nimi, sähköpostiosoite, tieto alustaan liitetyistä somekanaviin
liitetyn profiilikuvan URL-osoitteen, eväste-ID ja IP-osoite. Lisäksi ohjelma mahdollistaa, että käyttäjä
liitetään erilaisiin tiimeihin admin-käyttäjien nähtäväksi.
Mistä tiedot saadaan
Lähettilääksi haluavien kaupungin työntekijöiden sähköpostiosoitteet saadaan kaupungin
sähköpostiosoitteistosta. Asukaslähettiläiksi ryhtyvien sähköpostiosoitteet saadaan heiltä itseltään.

Oikeus tietojen tarkistamiseen ja oikaisemiseen sekä niiden poistamiseen
Kaikilla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja tarvittaessa pyytää
tietojen korjaamista. Smarp-käyttäjät voivat poistua järjestelmästä milloin tahansa.
Kun alustaan liittyen tehdään tarkastuspyyntö, pyynnön esittäjän on henkilöllisyytensä todistamisen lisäksi
todennettava käyttöoikeutensa sähköpostiosoitteeseen, jonka säilymistä rekistereihin hän haluaa selvittää.

Tietojen tarkastuspyynnön voi tehdä Vantaa-infossa henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Vantaainfojen palvelupisteet: www.vantaa.fi/vantaainfo.
Täytä tarkistuspyyntöä varten Vantaa-infosta saatava tarkistuspyyntölomake ja varmenna lomake
omakätisellä allekirjoituksellasi. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi tarkistuspyynnön jättämisen
yhteydessä.
Tietojen säilytysajat
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista
suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on
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kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista
perustetta.
Tietojen suojaaminen
Osoiterekisteriä käytetään ja hallinnoidaan palveluntarjoajan palvelinympäristössä.
Tietojärjestelmää käyttävät admin-oikeuksilla viestinnän ja henkilöstökeskuksen nimetyt työntekijät.
Sekä sovelluksen palveluntarjoaja että Vantaan kaupunki ovat allekirjoittaneet tietojärjestelmien käyttöä
koskevan tietosuojasitoumuksen.
Sovelluksen toimittaja noudattaa lähettilyysalustaan liittyvässä toiminnassaan voimassa olevaa tietosuojaa
koskevaa EU- ja kansallista lainsäädäntöälainsäädäntöä, erityisesti henkilötietolakia (523/1999,
muutoksineen) ja EU:n tietosuojadirektiiviä (1995/46/EC) sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta
(Regulation (EU) 2016/679, myös GDPR). Toimittaja vastaa siitä, että alusta on kulloinkin voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukainen, ottaen erityisesti huomioon tietojärjestelmien
oletusarvoisen ja sisäänrakennetun tietosuojan.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Lisätietoa ja yhteystiedot
Lisätietoa tietojen käsittelystä ja säilyttämisestä voitte pyytää Vantaan kaupungin viestinnästä
(viestinta@vantaa.fi) tai Vantaan kaupungin tietosuojavastaava Mikael Valtomaalta
(mikael.valtomaa@vantaa.fi, p. 040 071 3358).
Huomaattehan, että sähköpostin tietoturvallisuutta ei pystytä takaamaan, joten ettehän lähetä
henkilötietojanne sähköpostitse. Voitte pyytää tarkemman selosteen tietojenne käsittelystä myös
Vantaa-infoista.
Toimenpiteet väärinkäytöstilanteissa
On mahdollista, että suojauksesta huolimatta tietosi voivat poikkeustapauksissa päätyä vääriin käsiin.
Tässä tilanteessa kaupunki ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Asiasta myös
ilmoitetaan sinulle välittömästi tai viimeistään 72 tunnin kuluessa asian havaitsemisesta, jos tietojesi
vuotaminen voi aiheuttaa haittaa oikeuksillesi. Jos tietovuoto koskee suurta ihmisjoukkoa, eikä asia
vaadi sinulta välittömiä toimenpiteitä, voidaan asiasta ilmoittaa myös yleisellä tiedotteella.

Mahdollisuus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi
Jos epäilette, että tietojenne käsittelyssä on rikottu sitä koskevaa lainsäädäntöä, teillä on oikeus tehdä
tarkastus- tai oikaisupyyntö tietosuojavastaavalle.
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