
 
 

Tietosuojaseloste 

Suomen Partiolaiset  – Finlands  Scouter ry  
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  Faksi (+358 9) 8865 1199  palvelu@partio.fi  www.partio.fi 

 

 

 
 

 

 

 

PARTION DIGITAALISTEN PALVELUJEN KÄYTTÄJÄT 

Henkilötietojen käsittelyä koskeva tietosuojaseloste | Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 art.13-14 
 

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan partion digitaalisia palveluja käyttäville jäsenille ja heidän huoltajilleen, miten Suomen Partiolaiset, 
partiopiirit ja partiolippukunnat käyttävät henkilötietoja partiotoimintaan ja - kasvatukseen tarkoitettujen digitaalisten palvelujen 
toteuttamiseksi ja tuottamiseksi. 

 

Partion digitaaliset palvelut ovat esimerkiksi partiojohtajien työvälineitä. Suomen Partiolaiset, partiopiirit ja partiolippukunnat keräävät 
digitaalisten palvelujen avulla myös dataa partion tutkimus- ja kehitystoimintaa varten. 

 

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa partion valtakunnallisissa digitaalisissa palveluissa:  

      PartioID-palvelu (kertakirjautuminen) 

Digitaalinen partio-ohjelma (partiokasvatuksen aktiviteettien merkitseminen) 
 

Digitaalinen partiolaisaloite (partion päätöksentekoon osallistuminen ja vaikuttaminen) 
 

Digitaalinen kululaskupalvelu 
 

Suomen Partiolaiset suunnittelee digitaaliset palvelunsa digitaalisen kehittämisen periaattein. Digitaalinen turvallisuus on yksi kehittämisen 
periaatteista. Tutustu partion digitaalisiin palveluihin ja niiden käyttöehtoihin osoitteessa www.partio.fi/digikehitys. 

 

1 Rekisterinpitäjä 
Henkilötietojen rekisterinpitäjä on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (jäljempänä ”Suomen Partiolaiset”). Y-tunnus 0202252-9 

Töölönkatu 55, 00250 Helsinki 
 

Rekisterinpitäjät tavoittaa osoitteesta palvelu@partio.fi . 
 

Partion tietosuoja- ja -turvakäytännöistä vastaa it- ja palvelupäällikkö Maija Kangasniemi, jonka tavoittaa puhelimitse 0447343373 ja 
sähköpostitse osoitteesta maija.kangasniemi@partio.fi. 

 

2 Käsiteltävät henkilötiedot 
Suomen Partiolaiset käsittelee jäsentensä ja heidän huoltajiensa henkilötietoja tarjotakseen partiotoimintaan ja - kasvatukseen tarkoitettuja 
digitaalisia palveluja toiminnallisuuksineen. Jäsenet ja heidän huoltajansa ovat kukin erikseen jäljempänä ”rekisteröity”. Henkilötietojen 
antaminen on digitaalisten palvelujen käyttämistä ja tarjoamista koskevaan sopimukseen perustuva vaatimus, eikä sopimusta voida panna 
täytäntöön, ellei tietoja ei anneta. 

 
Suomen Partiolaiset käsittelee tässä tietosuojaselosteessa tarkoitettuihin tarkoituksiin kerättyjä seuraavia tietoja, jotka ryhmitellään 
digitaalisten palvelujen mukaisesti. 

 

Digitaalinen partiolaisaloite 
 

Digitaaliseen partiolaisaloitteeseen kirjaudutaan PartioID-palvelulla. 
 

a. Aloitteen tekijän henkilötiedot, kuten nimi ja sähköpostiosoite sekä PartioID 
b. Aloitteen kannattajan henkilötiedot, kuten nimi ja sähköpostiosoite sekä PartioID 
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Digitaalinen partio-ohjelmasovellus 
 

Digitaaliseen partiolaisaloitteeseen kirjaudutaan PartioID-palvelulla. 
 

a. Henkilötiedot, kuten nimi 
b. Ryhmätiedot, kuten jäsenen ikäkausi, ryhmän nimi ja partiolippukunnan nimi 
c. Partiokasvatus- ja koulutustiedot, kuten tehdyt aktiviteetit, 
d. Lokitiedot ja palveluiden käyttämisestä syntyvät muut tekniset tiedot 

 

Digitaalinen kululaskupalvelu 
 

a. Henkilötiedot, kuten nimi, käyttäjätunnus ja henkilötunnus, 
b. Yhteystiedot, kuten postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, 
c. Maksutiedot ja -historia, kuten tilinumero, 
d. Lokitiedot ja palveluiden käyttämisestä syntyvät muut tekniset tiedot 

 
Käsiteltävät tiedot eivät sisällä erityiseen henkilötietojen ryhmään kuuluvia eli arkaluontoisia tietoja. 

 

Partion digitaalisia palveluja käyttävien jäsenten ja heidän huoltajiensa tiedot kerätään pääasiassa rekisteröidyiltä itseltään, kun nämä 
ilmoittautuvat jäseniksi tai rekisteröityvät partion digitaalisten palvelujen käyttäjiksi. Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä myös heidän 
jäsenyytensä aikana ja heidän käyttäessään partion digitaalisia palveluja. 

 
Alle 13-vuotiaan tai vajaavaltaisen käyttäjän tiedot ilmoittaa hänen huoltajansa. 

 

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset 
Henkilötietoja käsitellään partiotoimintaan ja -kasvatukseen tarkoitettujen digitaalisten palvelujen tarjoamiseksi ja niiden 
toiminnallisuuksien toteuttamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös partion digitaalisten palvelujen käyttäjähallintaan ja käytön tukeen, 
kuten asiakaspalveluun. 

 
Henkilötietoja käsitellään tämän lisäksi seuraaviin tarkoituksiin 

 
a. kertakirjautumisen mahdollistaminen, 

 

b. partiokasvatuksen sisältöjen näyttäminen, muokkaaminen ja tallentaminen partiolaisille eli jäsenille, 

 
c. partiojärjestöjen toiminnan suunnitteleminen ja kehittäminen, 

 
d. partion valtakunnallisten digitaalisten palvelujen ja niiden toiminnallisuuksien kehittäminen, 

 
e. tiedolla johtaminen, kuten partiojärjestöjen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, 

 
f. kululaskujen hakeminen ja käsitteleminen. 

 
Henkilötiedot anonymisoidaan digitaalisten palvelujen kehittämiseksi ja tiedolla johtamiseksi eli partion tutkimus- ja kehitystoiminnan 
toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei käsitellä automaattisen päätöksenteon keinoin. 

 

4 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Suomen Partiolaisten ja rekisteröidyn välisen digitaalisten palvelujen käyttämistä ja tarjoamista 
koskevan sopimuksen täytäntöönpaneminen. 

 
Henkilötietoja käsitellään ja näytetään digitaalisissa palveluissa myös niiden oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, joita Suomen Partiolaisilla 
ja muilla partioyhteisöillä on partiotoiminnan ja -kasvatuksen järjestämiseksi. 

 

5 Henkilötietojen siirrot 

mailto:palvelu@partio.fi
http://www.partio.fi/


 
 

Tietosuojaseloste 

Suomen Partiolaiset  – Finlands  Scouter ry  
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  Faksi (+358 9) 8865 1199  palvelu@partio.fi  www.partio.fi 

 

 

 

 
Digitaalisten palvelujen käyttäjät näkevät rajatusti toinen toistensa henkilötietoja. Näytettävät henkilötiedot rajataan tunnistautumis- ja 
ryhmätietoon, jotka siirtyvät digitaalisiin palveluihin automaattisesti rajapintojen kautta partion jäsenrekisteristä. 

 

Esimerkiksi digitaalisen partio-ohjelman käyttäjät näkevät, ketkä jäsenet kuuluvat heidän kanssaan samaan ryhmään. Ryhmänjohtaja näkee 
ryhmänsä jäsenten tunnistautumistiedot voidakseen merkitä jäsenille partiokasvatuksen aktiviteetteja eli suorituksia. Yli 15-vuotiaat 
partiojohtajat näkevät oman partiolippukuntansa jäsenten tunnistautumistiedot. 

 

Vastaavasti digitaalisen partiolaisaloitteen käyttäjät näkevät nimen perusteella, ketkä ovat tehneet aloitteen tai kannattaneet sitä. 
 

Lisäksi tietoja voivat tarpeen mukaan vastaanottaa digitaalisten palveluiden toimittamiseen osallistuvat toimittajat ja palveluntarjoajat. 
Näiden yritysten kanssa tehdään erilliset henkilötietojen käsittelysopimukset. 

 

Henkilötietoja ei luovuteta markkinointiin tai kaupalliseen viestintään. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle. 

 

6 Henkilötietojen säilytysaika 
Sellaiset henkilötiedot, joiden käsittely ei ole enää tarpeellista, poistetaan viipymättä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
jäsenyyden päättymisestä. 

 

Mikäli joitakin tietoja edellytetään säilytettävän laissa tai muusta perustellusta syystä, kuten tietoturvan toteuttamiseksi esimerkiksi 
varmuuskopioiden eheyden säilyttämiseksi, henkilötiedot poistetaan välittömästi, kun tällaiselle muuhun käsittelyyn perustuvalle 
säilyttämiselle ei ole enää tarvetta. 

 
Edellä mainitun rajoittamatta tietoja voidaan säilyttää kauemmin partiotoimintaan liittyviä historiallisia ja tilastollisia tarkoituksia ja 
kirjallista ilmaisua varten. 

 

7 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 jos henkilötietojesi käsittely jossain erityistilanteessa perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin 
tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Sinulle 
kerrotetaan suostumukseen perustuvasta henkilötietojen käsittelystä erikseen. 

 

Rekisterinpitäjä oikaisee virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn 
vaatimuksesta. 

 
Jos epäilet, ettei henkilötietojasi käsitellä lainmukaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistolle. 

 
Pyynnöt on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti osoitteeseen palvelu@partio.fi . Jäsenpalvelumme antaa tai poistaa tiedot 
varmistuttuaan pyynnön esittäjän henkilöllisyydestä. 

 

8 Tietojen suojauksen perusteet 
Digitaalisten palvelujen käyttäjien tiedot käsitellään digitaalisesti. 

 
Suomen Partiolaiset käsittelee henkilötietoja laillisesti ja luotettavasti hyvän tiedonhallintatavan ja tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. 
Henkilötietojen oikeudeton käsittely pyritään estämään hallinnollisesti ja teknisesti. 

 

9 Tietosuojaselosteen päivittäminen 
Suomen Partiolaiset voi päivittää tätä tietosuojaselostetta tulevaisuudessa. 
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