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Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjaus

Tietosuojavaltuutetun toimistoon on lähetetty tiedustelu, joka koskee sisäilmakyselyä
koskevien tietojen keräämisen ja käsittelyn lainmukaisuutta. Tiedustelun johdosta ja tutustuttuani internetsivuun https://www.vanvary.fi/vanvary/sisailmatoimikunta/kyselyvanhemmille/ annan tietosuojavaltuutetun toimiston puolesta seuraavan ohjauksen. Tämän ohjauksen vastaanottaminen ei edellytä teiltä toimenpiteitä toimistomme suuntaan.
Henkilötietolaki on henkilötietojen automaattista käsittelyä ja henkilörekisterinpitoa
koskeva yleislaki. Laissa määritellään muun muassa henkilötietojen käsittelyn perusteet
sekä henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet.
Henkilötietoja saa käsitellä, jos se on rekisterinpitäjän toiminnan kannalta asiallisesti
perusteltua, ja käsittelylle on henkilötietolaissa säädetty edellytys. Yleisistä käsittelyn
edellytyksistä säädetään henkilötietolain 8 §:ssä (linkki). Arkaluonteisia, esimerkiksi
terveydentilaa koskevia tietoja, saa käsitellä henkilötietolain 12 §:ssä säädetyillä perusteilla (linkki). Henkilötietoja voi siis käsitellä esimerkiksi rekisteröidyn (nimenomaisella) suostumuksella. Tietosuojavaltuutetun toimiston opas henkilötietojen käsittelystä
suostumuksen perusteella löytyy täältä. Kun tietoja käsitellään suostumuksen perusteella, on syytä kiinnittää erityistä huomiota informointiin henkilötietojen käsittelystä.
Henkilötietojen käsittelyssä on luonnollisesti noudatettava myös muuta henkilötietolaissa säädettyä. Henkilötietojen käsittely on esimerkiksi suunniteltava, ja käsittelyn tarkoitukset on määriteltävä etukäteen. Kerättyjä henkilötietoja saa käsitellä vain tavalla,
joka ei ole yhteensopimatonta määriteltyjen käsittelyn tarkoitusten kanssa. Henkilötietojen käsittelyn on oltava myös asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta
Olette rekisteriselosteessa todenneet, että lomakkeessa ei kysytä henkilötietoja. Kiinnitän huomiota siihen, että henkilötietoja ovat kaikenlaiset luonnollista henkilöä taikka
hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Tiedot ovat luonteeltaan henkilötietoja myös silloin, kun ne voidaan välillisesti
tunnistaa tiettyä henkilöä koskeviksi, vaikka esimerkiksi nimitietoa ei kerättäisi. Henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö tulee sovellettavaksi myös tällöin.
Ystävällisin terveisin tietosuojavaltuutetun toimiston puolesta,
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Tietosuojavaltuutetun toimivallasta
Henkilötietolain (523/1999) 38 §:n 1 momentin mukaan tietosuojavaltuutettu antaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä tämän lain tavoitteiden toteuttamiseksi ja käyttää päätösvaltaa
siten kuin tässä laissa säädetään.
Henkilötietolain 40 §:n 1 momentin mukaan tietosuojavaltuutetun on edistettävä hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä ohjein
ja neuvoin pyrittävä siihen, ettei lainvastaista menettelyä jatketa tai uusita. Tarvittaessa tietosuojavaltuutetun on saatettava
asia tietosuojalautakunnan päätettäväksi taikka ilmoitettava syytteeseen panoa varten.
Henkilötietolain 40 §:n 2 momentin mukaan tietosuojavaltuutetun on ratkaistava asia, jonka rekisteröity on saattanut 28 ja
29 §:n nojalla hänen käsiteltäväkseen. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttamisesta tai tiedon korjaamisesta.
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