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1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Nuorten Exitin toimintaa koordinoi Exit – pois prostituutiosta ry.
Rekisterinpitäjä: Exit – pois prostituutiosta ry
Osoite: Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki
Yhteyshenkilö: Toiminnanjohtaja, toiminnanjohtaja@exitry.fi, 0400 325204

2. Rekisteröidyt eli vapaaehtoisryhmätoimintaan osallistuvat
Käsittelemme Nuorten Exitin järjestämän vapaaehtoisryhmätoimintaan ilmoittautuneiden tietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on vapaaehtoisryhmätoimintaan ilmoittautuneen oma
suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on toteuttaa Nuorten Exitin vapaaehtoisryhmätoimintaa
ilmoittautuneiden kanssa. Tarvittavien henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys mukaan
ilmoittautuneiden kontaktoimiseksi, vapaaehtoistoiminnan suorittamiseksi ja palkintojen
postittamiseksi.

4. Käsiteltävät henkilötiedot
Käsittelemme seuraavia vapaaehtoisryhmätoimintaan ilmoittautuneiden henkilötietoja:


vapaaehtoisryhmätoimintaan ilmoittautuneen ikä



vapaaehtoisryhmätoimintaan ilmoittautuneen nimi



vapaaehtoisryhmätoimintaan ilmoittautuneen puhelinnumero



vapaaehtoisryhmätoimintaan ilmoittautuneen osoite

Nuorten Exitin toiminnan kehittämistä varten vapaaehtoisryhmätoiminnasta kootaan tilastotietoa,
kuten keskustelunaiheet yleisellä tasolla. Tilastotiedosta ei ole mahdollista tunnistaa
vapaaehtoisryhmätoiminnan osallistujia.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Käsiteltävät henkilötiedot saadaan vapaaehtoisryhmätoimintaan ilmoittautuneelta itseltään ryhmään
ilmoittautumisen yhteydessä.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva, henkilötietojen vastaanottajat
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja niihin on rajattu pääsy vain sellaisilla
henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Näillä henkilöillä on

salassapitovelvollisuus ja heillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
Nuorten Exitissä käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.

Nuorten Exitin vapaaehtoisryhmätoimintaa toteutetaan WhatsApp-sovelluksessa. Ryhmään liittyvät
voivat saavat tietoonsa muiden ryhmäläisten käyttämät nimet, profiilikuvat, profiilin kuvauksen ja
puhelinnumerot sekä paikallaolotiedot ja viestienlukukuittaukset. Omia yksityisyysasetuksia
muokkaamalla voi vaikuttaa siihen, mitä tietoja muut ryhmäläiset saavat.
Vapaaehtoisryhmätoiminta WhatsApp-sovelluksessa edellyttää, että sovelluksessa voi näkyä
edellä mainittuja tietoja muille ryhmäläisille.

Ryhmään liittyessä jokaisen tulee sitoutua ryhmän sääntöihin, kuten siihen, ettei kenenkään
puhelinnumeroa luovuteta ryhmän ulkopuolelle. Nuorten Exit ei voi kontrolloida tietojen
mahdollista väärinkäyttöä muiden WhatsApp-ryhmässä olevien toimesta.

Ryhmästä saa poistua milloin vain. WhatsApp tallentaa keskusteluista varmuuskopiot laitteellasi
käyttämääsi pilvipalveluun varmuuskopioinnin ollessa päällä. Ryhmästä poistuessa käydyt
keskustelut ja niiden sisältämät tiedot voivat siis jäädä muiden ryhmäläisten laitteisiin ja
varmuuskopioina pilvipalveluun.

WhatsApp-sovelluksen keräämiä tietoja käsitellään WhatsApp-sovelluksen oman
tietosuojaselosteen mukaisesti.
Henkilötietoja ei luovuteta Nuorten Exitin ja Exit – pois prostituutiosta ry:n ulkopuolelle edellä
mainittujen, WhatsApp-sovelluksen käyttöön liittyvän tietojen luovutuksen lisäksi. Poikkeuksena
ovat tilanteet, joissa alaikäisen vapaaehtoisen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta herää vakava huoli.
Alaikäisten parissa työskentelevinä ammattilaisina laki velvoittaa meitä huolehtimaan nuoren
turvallisuudesta ja luovuttamaan keskustelusta tarvittaessa viranomaisten tarvitsemat tiedot.
Teemme tarvittaessa lastensuojeluilmoituksen, mikäli meille herää huoli alaikäisen nuoren
turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Rikosilmoituksen teemme, jos herää epäily alaikäiseen nuoreen
kohdistuvasta väkivaltarikosepäilystä, kuten seksuaalisesta kaltoinkohtelusta. Edellä mainituissa
tilanteissa noudetaan Nuorten Exitin asiakastyön toimintaperiaatteita, joista voit lukea lisää täältä.

Vapaaehtoisryhmätoiminta on viestinnällistä vaikuttamista ja osallistumista eikä ryhmässä käydä
keskustelua omista kokemuksista. Mikäli tarvetta keskusteluun ja tukeen on, ohjataan keskustelu
Nuorten Exitin asiakastyön kanaviin.

7. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Exit pois prostituutiosta ry:n käyttämät ilmoittautumislomake- ja pilvipalvelut sijaitsevat osittain
Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Nämä palveluntarjoajat toteuttavat
Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -sopimusta.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.
Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina
voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen
lainsäädännön mukaisesti.

Vapaaehtoisryhmän alustana on Yhdysvaltalainen WhatsApp-sovellus, joka on tällöin myös
henkilötietojen käsittelijä. Maailmanlaajuisesti toimivan sovelluksen tekninen toiminta ja
kehittäminen vaativat tietojen siirtoa Euroopan Unionin ulkopuolelle, kuten Yhdysvaltoihin.
WhatsApp käsittelee ja siirtää tietoja oman tietosuojaselosteensa mukaisesti.

8. Henkilötietojen säilytysaika
Vapaaehtoisryhmätoimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistumisen saa lopettaa milloin
vain ilmoittamalla asiasta. Henkilötiedot poistetaan ilmoittautumislomakkeelta ja WhatsAppryhmästä viipymättä ilmoituksen jälkeen.

Vapaaehtoisryhmätoimintaan osallistuneiden tiedot poistetaan ilmoittautumislomakkeelta ja
WhatsApp-ryhmästä viipymättä ryhmän lopettamisen jälkeen.

9. Vapaaehtoisryhmätoimintaan ilmoittautuneen oikeudet
Vapaaehtoisryhmätoimintaan ilmoittautuneella on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:



saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;



saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Exit – pois prostituutiosta ry:n

käsittelemät henkilötiedot;


vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;



peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin

henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;


saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle

rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Exit –
pois prostituutiosta ry:een, Exit – pois prostituutiosta ry käsittelee kyseisiä henkilötietoja
rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja


vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Vapaaehtoisryhmätoimintaan ilmoittautuneen tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista
koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Exit - pois
prostituutiosta ry voi pyytää vapaaehtoisryhmätoimintaan ilmoittautunutta tarkentamaan pyyntöään
kirjallisesti ja varmentamaan vapaaehtoisryhmätoimintaan ilmoittautuneen henkilöllisyyden ennen
pyynnön käsittelemistä. Exit – pois prostituutiosta ry voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta
sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

10. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella WhatsApp-vapaaehtoisryhmään ilmoittautuneella on oikeus tehdä valitus asianomaiselle
valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa
vapaaehtoisryhmätoimintaan ilmoittautuneen asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli toimintaan
ilmoittautunut katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11. Yhteydenotot
Vapaaehtoisryhmätoimintaan ilmoittautuneen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt,
kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Exit – pois

prostituutiosta ry:n toiminnanjohtajalle. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä kirjallisesti alla
olevaan osoitteeseen:
Exit – pois prostituutiosta ry / toiminnanjohtaja Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 21.2.2022.

