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1.) Rekisterinpitäjä

Nimi: Pelimiitti / Ylivieskan 4H-yhdistys
Y-tunnus: 0190565-3 (Ylivieskan 4H-yhdistys ry.)
Sähköposti: pelimiitti@gmail.com / ylivieska@4h.fi
Puhelin: 044 295 2925 (Ylivieskan 4H-yhdistys)

koskevassa asiassa

2.) Yhteyshenkilö rekisteriä 

Nimi (päävastaava): Maarit Rauhala / Ylivieskan 4H-
yhdistyksen toiminnanjohtaja
Sähköposti: ylivieska@4h.fi
Puhelin: 044 295 2925

Nimi: Minna Koirikivi / Pelimiitti-koordinaattori
Sähköposti: pelimiitti@gmail.com / pelimiitti@4h.fi 

Nimi: Esa Koirikivi / Pelimiitti-koordinaattori
Sähköposti: esa.pelimiitti@outlook.com

3.) Rekisterin nimi

Pelimiitin jäsenrekisteri

mailto:pelimiitti@gmail.com
mailto:ylivieska@4h.fi
mailto:ylivieska@4h.fi
mailto:pelimiitti@gmail.com
mailto:pelimiitti@4h.fi


4.) Rekisteröidyt / Kerättävät rekisterit

Pelimiitin viikoittaiseen etätoimintaan ilmoittautuneet
jäsenet
Pelimiitin ilmoittautumista vaativat tapahtumat (esim.
Pelimiitti LAN)
Pelimiitin vapaaehtoiseksi ilmoittautuneet
Pelimiitin palaute- ja ideakyselyt, joihin liittyy arvontoja

5.) Rekisterin pitämisen ja

henkilötietojen käsittelyn perusteet ja

käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön itsensä
antamaan suostumukseen
Tietojen käyttötarkoitus on Pelimiitin sekä Pelimiitti-
verkostossa olevien 4H-yhdistysten toiminta

6.) Käsiteltävät tiedot

Pelimiitin viikoittainen etätoiminta
Etu- ja sukunimi, syntymäaika, puhelinnumero,
postiosoite, Discord-nimimerkki, huoltajan nimi ja
puhelinnumero (osallistujan ollessa alaikäinen), tieto
4H-jäsenyydestä tai kiinnostuksesta sitä kohtaan,
lupa kuvaamiseen ja kuvien jakamiseen



Syntymäaika, puhelinnumero ja postiosoite
kysytään 4H-toiminnan tilastointia varten
Lisäksi syntymäajalla varmistetaan, että
osallistuja on tarpeeksi vanha osallistuakseen
toimintaan (osallistumisen alaikäraja on 13
vuotta)
Puhelinnumero kysytään myös mahdollisen
yhteydenoton varalta (esim. jos ilmenee
ongelmia osallistujan liittämisessä Discord-
palvelimelle)
Postiosoite kysytään myös siksi, että alaikäisten
osallistujien huoltajille voidaan lähettää
toiminnan infokirje postitse 
Discord-nimimerkkiä kysytään, jotta osallistuja
voidaan liittää toiminnan omalle suljetulle
Discord-palvelimelle
Huoltajan nimi- ja yhteystietoja kysytään
alaikäisiltä muun muassa iän varmistamiseksi
sekä mahdollisen yhteydenoton varalta
Lomakkeessa kysytään aina erikseen lupaa
henkilötietojen käsittelyyn

Pelimiitin vapaaehtoiset
Etu- ja sukunimi, syntymäaika, puhelinnumero,
postiosoite, Discord-nimimerkki, huoltajan nimi ja
puhelinnumero (osallistujan ollessa alaikäinen)

Syntymäaika, puhelinnumero ja postiosoite
kysytään 4H-toiminnan tilastointia varten



Puhelinnumero kysytään mahdollisen
yhteydenoton/vapaaehtoisten mahdollisen
Signal-keskusteluryhmän varalta

Lisäksi lomakkeen täyttäjältä kysytään,
saako hänet liittää Signal-ryhmään vai ei

Postiosoite kysytään vapaaehtoistodistuksen
postituksen takia
Discord-nimimerkkiä kysytään, jotta osallistuja
voidaan liittää toiminnan suljetuille Discord-
palvelimille (vapaaehtoisten oma palvelin,
vapaaehtoistehtävien mukaan myös muille
palvelimille)
Huoltajan nimi- ja yhteystietoja kysellään
alaikäisiltä mm. iän varmistamiseksi sekä
mahdollisen yhteydenoton varalta

Pelimiitin ilmoittautumista vaativat tapahtumat
Kysyttävät tiedot voivat vaihdella tapahtuman
luonteesta riippuen
Etu- ja sukunimi, syntymäaika, puhelinnumero,
(postiosoite,) Discord-nimimerkki, huoltajan nimi ja
puhelinnumero (jos osallistujat alaikäisiä/tapahtuma
suunnattu alaikäisille), allergia- ym. vastaavat
terveystiedot, lupa kuvaamiseen ja kuvien
jakamiseen,

Syntymäaika, puhelinnumero ja postiosoite
kysytään 4H-toiminnan tilastointia varten
Postiosoite kysytään vain, jos tapahtuman
järjestämiseen liittyy alaikäisten osallistujien
huoltajille postitettava infokirje tai palkinnon
lähettäminen postitse



Pelimiitin palaute- ja ideakyselyt, joihin liittyy arvontoja
Etu- ja sukunimi sekä Discord-nimimerkki tai sähköposti tai
puhelinnumero

Kyselyiden vastauksia ja henkilötietoja ei yhdistetä toisiinsa
Arvontaan osallistuminen on vastaajalle vapaaehtoista
Arvontaan osallistumiseksi tulee täyttää nimi- ja
yhteystiedot
Discord-nimimerkkiä kysytään siinä tapauksessa, jos kysely
on suunnattu Pelimiitin toiminnassa (esim. viikoittainen
etätoiminta) mukana oleville, jolloin yhteystiedot ovat
tiedossa (antaneet tiedon toimintaan ilmoittautumisen
yhteydessä). Arvonnan voittaneelle vastaajalle ilmoitetaan
voitosta Discordissa lähetettävällä yksityisviestillä.
Nimimerkkiä tai yhteystietoja kysytään, jotta voidaan kysyä
postiosoitetta palkinnon postittamista varten

7.) Säännönmukaiset tietolähteet

Kerättävät tiedot perustuvat osallistujan itse antamiin tietoihin,
jotka hän on antanut Pelimiitin sähköisten työkalujen kautta

8.) Tietojen luovutus ja siirtäminen

Tietoja käytetään Pelimiitin sekä Pelimiitti-verkoston 4H-
yhdistysten toimintaan
Tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille siltä osin kun
ne koskevat toimintaa (esim. Pelimiitti-verkoston 4H-
yhdistykset, eri tahojen kanssa yhteistyössä järjestettävät
tapahtumat - tilastointi)
Emme luovuta tai siirrä käyttäjän tietoja EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle lukuun ottamatta käyttämiämme palveluita, jotka
tarjotessaan palveluitaan saattavat tehdä näin. Ne noudattavat
silloinkin EU:ssa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.



9.) Tietojen suojaus

Tiedot tallennetaan asianmukaisesti suojatulle
tietokantapalvelimelle, jolle pääsy on rajoitettu
koskemaan vain olennaista henkilöstöä
Tietojen varmuuskopiointi suoritetaan säännöllisin
väliajoin ja varmuuskopiot säilytetään Pelimiitin /
Ylivieskan 4H-yhdistyksen toimistossa

10.) Tietojen käsittelyn kesto

Tietoja säilytetään pääsääntöisesti toimintakauden
(elokuu - kesäkuu) ajan
Pelimiitti poistaa tietokannoistaan jäsenten, osallistujien
ja kyselyihin vastanneiden tiedot ennen seuraavan
toimintakauden alkua
Pelimiitti poistaa Discord-palvelintensa osallistujat sekä
heidän tuottamansa sisällöt (viestit, kuvat ym.) ennen
seuraavan toimintakauden alkua
4H-yhdistysten osalta osallistujien/vapaaehtoisten
tietojen säilytys - tutustu Suomen 4H-liiton
jäsenrekisteriin: https://4h.fi/liity-jaseneksi-2/suomen-
4h-liiton-jasenrekisterin-tietosuojaseloste/.

11.) Tietojen käsittely ja käsittelijät

Tiedot säilytetään Microsoft (O365)-palvelun / Google-
tilin palvelimilla (vaihdos Googlesta Microsoftiin tulossa
kauden 2021-2022 aikana)
Tietoja käsittelevät Pelimiitin rekisterin ylläpitäjä sekä
tarvittava henkilökunta

https://4h.fi/liity-jaseneksi-2/suomen-4h-liiton-jasenrekisterin-tietosuojaseloste/


12.) Käyttämämme palvelut

Google / Microsoft (O365)
Ilmoittautumislomakkeet (viikoittainen etätoiminta,
vapaaehtoistoiminta, tapahtumat)
Palaute- ja ideakyselyiden lomakkeet
Siirtyminen Googlelta Microsoftiin tulossa kauden
2021-2022 aikana

Discord sekä Discord-botit (MEE6 ja Statbot)
Suljetut Discord-palvelimet, joihin pääsevät vain
toimintaan ilmoittautuneet ja toiminnan
vapaaehtoiset
Emme käy näillä palvelimilla eikä myöskään
yksityisviestitse keskustelua
henkilökohtaisista/arkaluontoisista asioista
Discord-palvelimet puhdistetaan osallistujien
tuottamista sisällöistä (viestit, kuvat ym.) ennen
seuraavan toimintakauden alkua
Alaikäisille suunnatun toiminnan täysi-ikäiset
ohjaajat eivät käytä omia henkilökohtaisia Discord-
tunnuksia vaan toimintaa varten luotuja tunnuksia
Discord-botit eivät kerää henkilö- eikä
arkaluontoisia tietoja osallistujista

Signal
Mahdolliset keskusteluryhmät esimerkiksi
vapaaehtoisille ja/tai projekti-luontoisille
pienryhmille (esim. lani-tiimi)
Emme käy näissä ryhmissä eikä myöskään
yksityisviesteissä keskustelua
henkilökohtaisista/arkaluontoisista asioista



Eri pelipalvelut
Esimerkiksi Steam, Blizzard Games, Epic Games,
Origin, Minecraft (Mojang-tili) ynnä muut
Osallistujat käyttävät omia pelipalvelutunnuksia
toiminnassa
Pelipalveluiden käyttö ei ole osallistujille pakollista
toiminnassa, mutta monet pelit vaativat toimiakseen
käyttäjätilin

Tutustu käyttämiemme palveluiden tietosuojaan alla
olevien linkkien kautta:

Google: https://policies.google.com/privacy /
https://privacy.microsoft.com/fi-
fi/privacystatement 
Microsoft sekä Mojang (Minecraft):
https://privacy.microsoft.com/fi-
fi/privacystatement
Discord: https://discord.com/privacy 
Signal:
Eri pelipalvelut:

Steam:
https://store.steampowered.com/privacy_agree
ment/?l=finnish
Blizzard Entertainment:
https://www.blizzard.com/en-
us/legal/a4380ee5-5c8d-4e3b-83b7-
ea26d01a9918/blizzard-entertainment-online-
privacy-policy
Epic Games:
https://www.epicgames.com/site/en-
US/privacypolicy
Origin:
https://www.originenergy.com.au/privacy.html

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://privacy.microsoft.com/fi-fi/privacystatement
https://discord.com/privacy
https://store.steampowered.com/privacy_agreement/?l=finnish
https://www.blizzard.com/en-us/legal/a4380ee5-5c8d-4e3b-83b7-ea26d01a9918/blizzard-entertainment-online-privacy-policy
https://www.epicgames.com/site/en-US/privacypolicy
https://www.originenergy.com.au/privacy.html


13.) Automaattinen päätöksenteko ja

profilointi

Tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa
tai profilointia

14.) Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä/osallistujalla on tietojensa
käsittelyä koskeva:

Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin
tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee
virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää
korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa
henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity
kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
tai ilman asianmukaista oikeutta. Poisto-oikeus eli
oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja
tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa
tietojen käsittelyä.
Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan
järjestelmästä toiseen.
Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus
tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että
henkilötietojen käsitelyssä on rikottu voimassa
olevaa tietosuojalainsäädäntöä.



Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta
vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä
ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli
rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin,
on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus
tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös
oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä
rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan
ratkaistuksi.

15.) Yhteydenotot

Rekisterinpitäjän yhteystiedot löytyvät tästä selosteesta
sekä Pelimiitin kotisivuilta osoitteesta
https://pelimiitti.wordpress.com/.
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt
tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa
kaksi (2) nimetyille yhteyshenkilöille

16.) Muutokset tietosuojaselosteessa

Tietosuojaselosteen muutoksista päättää
rekisterinpitäjän vastaavat (yhteyshenkilöt)
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset
näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset
ovat merkittäviä, informoimme näistä myös kotisivuilla
sekä osallistujia toimintamme Discord-palvelimilla.
Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja
huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa.

https://pelimiitti.wordpress.com/


Viimeksi päivitetty: 1.8.2021.

Muutokset selosteessa

1.8.2021:
Kirjoitusvirheet kohdissa 10 ja 12
Kohta 6 - "Pelimiitin palaute- ja ideakyselyt, joihin liittyy
arvontoja" -kohtaan lisäys Discord-nimimerkki sekä
"Discord-nimimerkkiä kysytään siinä tapauksessa, jos kysely
on suunnattu Pelimiitin toiminnassa (esim. viikoittainen
etätoiminta) mukana oleville, jolloin yhteystiedot ovat
tiedossa (antaneet tiedon toimintaan ilmoittautumisen
yhteydessä). Arvonnan voittaneelle vastaajalle ilmoitetaan
voitosta Discordissa lähetettävällä yksityisviestillä"




