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KÄYTTÖSITOUMUS  

Partiorekisteri Kuksan käyttäminen edellyttää käyttösitoumuksen hyväksymistä. Jos käyttösitoumukseen tulee 
muutoksia, se tulee hyväksyä uudelleen käyttäjän kirjautuessa Kuksaan seuraavan kerran. Käyttösitoumus ohjeis-
taa tietosuoja-asetuksen mukaista henkilötietojen käsittelyä partiossa.  
 
Tämä käyttösitoumus on luonnos ja se annetaan tiedoksi. Varsinainen käyttösitoumus hyväksytään Kuksassa hen-
kilökohtaisesti.  

Käyttöehdot  
 

 Kuksa-rekisterijärjestelmä (jäljempänä Kuksa) on Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n (jäljem-
pänä Suomen Partiolaiset) tuottama palvelu. Rekisteröitymällä ja käyttämällä verkkopalvelua käyttäjä 
(jäljempänä käyttäjä) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä käyttöehdot). Mikäli käyttäjä 
ei hyväksy käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei käyttäjällä ole oikeutta käyttää palvelua. 

 
 Käytän Kuksaa vain siinä laajuudessa, mitä työtehtävän tai partiopestin hoitaminen edellyttää. Pidättäy-

dyn omatoimisesta käyttö- tai hallintaoikeuksien lisäämiseen tähtäävästä toiminnasta. 
 

 Sitoudun noudattamaan niitä määräyksiä, joita lait ja asetukset edellyttävät. 

 
 Hyväksyn sen, että Suomen Partiolaiset tai sen yhteistyökumppani voi tarvittaessa seurata Kuksan käyt-

töä ja antaa sitä koskevia ohjeita tai rajoituksia. 

 
 Tietojen siirto Kuksasta muihin järjestelmiin ei ole sallittua ilman Suomen Partiolaisten kirjallista lupaa. 

Kuksan raportteja voi tallentaa tilapäisesti sekä sähköisesti että paperille, mutta niitä ei saa lähettää säh-
köpostilla, muuta sähköistä palvelua käyttäen tai kirjeenä.  

 
 Huolehdin jokaisen käyttökerran jälkeen, että hävitän sähköisesti tai muulla medialla haltuuni saaman 

tarpeettoman materiaalin peruuttamattomasti – viimeistään kuukauden sisällä materiaalin tallentami-
sesta Kuksaan. 

 
 Säilytän Kuksasta tallentamiani tietoja huolellisesti vain salatuilla tallennusmedioilla. Jos ne ovat pape-

risia, säilytän niitä vain lukituissa tiloissa.  

 
 En vie Kuksasta tallentamiani tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman Suomen Partiolaisten kir-

jallista lupaa.  

 
 Toisen henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaa koskevia tietoja saa tallentaa vain henkilön huol-

taja. Tällaisten tietojen tallentaminen muualle kuin tapahtumatietoihin on ehdottomasti kielletty. 

 
 Kuksaan liitetty kertakirjautumistunnus eli PartioID ja sitä seuraavat käyttöoikeudet ovat käyttäjäkohtai-

sia eikä käyttäjä saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle osapuolelle. 

 
 Käyttäjä on vastuussa kaikesta tunnisteillaan tapahtuneesta käytöstä. 

 
 Kuksasta tulee kirjautua ulos aina käytön jälkeen, jollei työasema ja tietokone ole käyttäjän valvonnassa. 

Tunnusta ei tule tallentaa tai kirjoittaa niin, että se on muiden käytettävissä.  

 
 Olen tutustunut näihin käyttöehtoihin ja sitoudun noudattamaan niitä.  
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