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Rekisterin aihe
WhatsApp-sovelluksen ryhmät

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisteröintiperuste
Tiedotus sekä ryhmän jäsenten yhteydenoton, keskustelun ja yhteistyön mahdollistaminen
WhatsApp-sovelluksen avulla. Tarkka käyttötapa vaihtelee ryhmittäin.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
On suositeltavaa olla yhteydessä ryhmästä vastaavaan henkilöön. Vaihtoehtoisesti sähköpostitse
info@kyt.fi.

Rekisterin tietosisältö
Sovellus kirjaa rekisteröidystä seuraavat tiedot:
-

nimi
puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyn antamat tiedot.
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Tietojen säilyttäminen
Tässä kuvattu perustuu WhatsApp-sovelluksen toimintaan. Rekisterin pitäjällä on hyvin rajalliset
mahdollisuudet vaikuttaa näiden ominaisuuksien toimintaan.
Rekisteröidyn yhteystiedot säilyvät, kunnes henkilö poistuu tai poistetaan ryhmästä. Ryhmän viestit
säilyvät niiden henkilöiden päätelaitteilla, jotka ovat olleet ryhmän jäseniä viestien lähettämisen
aikana.
WhatsAppin palvelimet säilyttävät viestejä vain, jotta ne toimitetaan ryhmän jäsenille. Viestit
poistuvat automaattisesti WhatsAppin palvelimilta, kun ne on toimitettu. Mikäli viestin
toimittaminen toistuvasti epäonnistuu, se poistuu WhatsAppin palvelimelta 30 päivän kuluttua
alkuperäisestä lähettämisestä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä käsittelevä KYT:n henkilöstö käyttää WhatsApp-sovellusta laitteilla, joissa on asennettuna
viimeisimmät tietoturvapäivitykset. Käsittelijät autentikoidaan päätelaitteille, joko
ruudunlukituskuvion tai biometrisen tunnisteen avulla. Ryhmien sisäiset viestit ja puhelut ovat
salattuja.
Manuaalista aineistoa ei ole.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset | Luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
IT-järjestelmien teknisen toiminnan takia, henkilötietorekisteri saattaa sijaita ulkoisen organisaation
palvelinlaitteistolla. Näin on esimerkiksi pilvipalveluita käytettäessä. Näissä tapauksissa tietoa
saatetaan luovuttaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta organisaatioille
eikä niitä käsitellä järjestelmissä, jotka eivät käsittele henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen
mukaisesti.
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Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaiset oikeudet:
a) Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
b) Oikeus tulla informoiduksi tietoturvaloukkauksista.
c) Oikeus saada pääsy omiin tietoihin. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus tunnistaa rekisteröidyn
henkilöllisyys, kun hän käyttää oikeuksiaan saadakseen pääsyn tietoihinsa. Rekisteröidyn
pyyntöihin näitä oikeuksia koskien on vastattava kuukauden kuluessa tai kahden kuukauden
kuluessa, mikäli pyyntö on monimutkainen tai niitä on tullut määrällisesti useita.
d) Oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista ja tiedotuksesta.
e) Oikeus pyytää tietojen poistamista jollei niiden käsittelylle ole muuta laillista perustetta.
f) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
g) Oikeus virheellisen henkilötiedon oikaisemiseen tai puutteellisen tiedon täydentämiseen.

Muuta
Tietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.
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