
JAMBOREE 2023 -MATKAN OSALLISTUJIEN JA HEIDÄN HUOLTAJIENSA HENKILÖTIETOJEN 

KÄSITTELY  

  

Henkilötietojen käsittelyä koskeva informointiasiakirja (Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 13–

14 artiklat)  

  

Rekisterinpitäjä  

Henkilötietojen rekisterinpitäjä on Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry (y-tunnus 0202252-

9, Töölönkatu 55, 00250 Helsinki).  

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilönä toimii: [Jaffa Toivanen] ja hänet tavoittaa sähköpostitse 

osoitteesta [jaffa.toivanen@partio.fi].  

Käsiteltävät henkilötiedot  

Tässä informointiasiakirjassa tarkoitettuihin tarkoituksiin kerätään ja käsitellään seuraavia tietoja 

Jamboreelle 2023 Osallistujiksi ilmoittautuneista henkilöistä ja, siltä osin kuin se on tarpeellista, 

heidän huoltajistaan (kukin erikseen jäljempänä myös ”rekisteröity”):  

a. tunnistamistiedot, kuten nimi, syntymäpäivä ja henkilötunnus;  

b. yhteystiedot, kuten puhelinnumero, osoite;  

c. lippukuntatiedot;  

d. ruokavaliotiedot, kuten allergiatiedot;  

e. apuvälinetiedot;  

f. matkan järjestämisen edellyttämät terveydentilatiedot;  

g. matkustus-, majoitus- ja muut varaustiedot.  

Käsiteltävät tiedot sisältävät erityiseen henkilötietojen ryhmään kuuluvia eli arkaluontoisia tietoja. 

Tällaiset tiedot ovat terveystietoja, kuten allergiatietoja sekä tietoja, joiden ilmaisemisen Suomen 

joukkueen lääkäri katsoo tarpeelliseksi koskien arviota kelpoisuudesta osallistua leirille ja matkan 

turvalliseksi järjestämiseksi.  

Kerättävät tiedot kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi voidaan käsitellä muualta 

saatuja tietoja, kuten lääkärin antamaa arvioita, lippukuntien antamia tietoja ja matkanpalveluiden 

tarjoajien tarjoamia tietoja.  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset  

Henkilötietoja käsitellään   

a. matkan koordinoimiseksi;  

b. matkavarausten tekemiseksi;  

c. partiotoiminnan kehittämiseksi ja dokumentoimiseksi;   

d. matkustusturvallisuuden takaamiseksi kaikille Osallistujille.  



Kaikkien pyydettyjen henkilötietojen antaminen on ilmoittautumisen tekemisen, Jamboreelle 

osallistumisen ja siihen liittyvien sopimusten edellyttämä ehdoton vaatimus. Näin ollen pyydettyjen 

henkilötietojen antamatta jättäminen muodostaa esteen Jamboreelle osallistumiselle.  

Henkilötietoja ei käsitellä automaattisen päätöksenteon tarkoituksiin.  

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste  

Henkilötietoja käsitellään ilmoittautumisen yhteydessä annettavan suostumuksen perusteella. 

Lisäksi Jamboreelle Osallistujien ja heidän huoltajiensa henkilötietoja käsitellään Jamboreeta ja sinne 

matkustamista koskevien sopimusten (kuten matkalippujen hankkimisen) täytäntöön panemiseksi 

tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä. 

Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen 

toteuttamiseksi, joita Suomen Partiolaisilla matkakoordinaattorina ja muilla matkajärjestelyihin 

osallistuvilla tahoilla on käytännön järjestelyjen hoitamiseksi rekisteröidyn tai tämän huollettavan 

ilmoittauduttua Jamboreelle.  

Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn nimenomaisen 

ilmoittautumisen yhteydessä annettavan suostumuksen perusteella.   

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät  

Henkilötietoja siirretään seuraaville vastaanottajille:  

a. Jamboreen järjestävä eteläkorealainen partioyhdistys;  

b. matkustus- ja majoituspalveluiden tarjoajille;  

c. ohjelmapalveluiden tarjoajille;  

d. pyynnöstä matkustusvaltioiden viranomaisille.  

Siirrot kolmansiin maihin  

Tietoja siirretään seuraaviin kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille:  

a. Etelä-Korea  

Siirrot toteutetaan sillä erityisellä edellytyksellä, että siirto on edellä kuvattuja käsittelytarkoituksia 

varten tarpeen (i) rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai 

sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä; tai (ii) 

rekisterinpitäjän ja toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön välisen, rekisteröidyn edun 

mukaisen sopimuksen tekemiseksi tai täytäntöönpanemiseksi.  

Mikäli siirtoon ei voida soveltaa edellä mainittuja erityisiä edellytyksiä, siirtoihin sovelletaan 

asianmukaisena suojatoimena mallisopimuslausekkeita.  

Henkilötietojen säilytysaika  

Sellaiset henkilötiedot, joiden käsittely ei ole enää tarpeellista, poistetaan viipymättä, kuitenkin 

viimeistään kolme (3) kuukautta Jamboreen päättymisen jälkeen. Mikäli joitakin tietoja edellytetään 

säilytettävän laissa tai muusta perustellusta syystä, kuten matkoihin liittyvien reklamaatioiden 

selvittämiseksi tai käsiteltäväksi laillisin perustein muussa partiotoiminnassa, henkilötiedot 

poistetaan välittömästi, kun tällaiselle muuhun käsittelyyn perustuvalle säilyttämiselle ei ole enää 

tarvetta.  



Edellä mainitun rajoittamatta listaa Jamboreelle osallistuneista henkilöistä voidaan säilyttää 

kauemmin partiotoimintaan liittyviä historiallisia ja tilastollisia tarkoituksia varten.  

Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröitynä sinulla on oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää 

kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä 

sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.  

Lisäksi milloin käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin 

tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun 

käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu suostumukseen.  

Voit toteuttaa yllä mainittuja oikeuksiasi rekisteröitynä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän 

yhteyshenkilöön. Jos epäilet, ettei henkilötietojasi käsitellä lainmukaisesti, sinulla on oikeus tehdä 

valitus tietosuojaviranomaiselle. Suomessa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja ihmisten 

tietosuojaoikeuksien toteutumista valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto.  

 


