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Elämässä.fin tietosuojaseloste
Tämä tietosuojaseloste koskee vain Elämässä.fi-sivustoa. Elämässä.fi on Kelan verkkomedia
henkilö- ja työnantaja-asiakkaille. Elämässä.fi tuottaa Kelan asiakkaille ihmisläheisiä
asiakastarinoita sekä blogeja, kyselyjä ja testejä, jotka täydentävät kela.fin asiasisältöä.
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Rekisterinpitäjä
KANSANELÄKELAITOS (Kela)
PL 450, 00101 HELSINKI tai Nordenskiöldinkatu 12, 00250 HELSINKI
020 634 11, www.kela.fi/yhteystiedot-hallinto

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Viestintäpäällikkö Minna Latvala, puh. 020 634 1418,
etunimi.sukunimi(at)kela.fi.

3 Rekisterin nimi
Elämässä.fin tietosuojaseloste

4 Mitä tietoja kerätään ja miten tietoja kerätään?
Elämässä.fi-sivuston käyttöä koskevia tilastotietoja kerätään Kelan omien
evästeiden ja palveluntarjoajien evästeiden avulla. Elämässä.fissä käytetään
tilastotietojen keräämisessä Google Analytics -analytiikkatyökalua.
Tällaista tietoa on esimerkiksi


kuinka paljon sivustolla on kävijöitä



millä päätelaitteilla Elämässä.fi-sivustoa on käytetty



mistä verkko-osoitteesta kävijät ovat saapuneet sivustolle



yksittäiset sivut, joilla kävijät ovat vierailleet.
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Tutustu myös Elämässä.fin evästekäytöntöihin.
Analytiikkatyökalun keräämät tiedot eivät koskaan sisällä henkilön nimeä,
henkilötunnusta tai muuta vastaavaa yksilöivää tietoa. Esimerkiksi käyttäjän IPosoite pseudonymisoidaan osana verkkoanalytiikkatyökalun käyttöä. Kela ei
koskaan pyri tunnistamaan yksittäistä sivustolla kävijää tämän tiedon
perusteella.
Elämässä.fin käyttäjiltä voidaan ZEF-kyselytyökalun avulla kysyä ja kerätä
seuraavia tietoja:
- nimi
- sähköpostiosoite
- kotiosoite
- puhelinnumero
- ikä
- syntymäaika
- koulutus ja pätevyys
- yhteystiedot
- muut vastaajan tiettyyn kyselyyn antamat henkilötiedot.
Näiden tietojen kerääminen perustuu käyttäjän suostumukseen. Rekisteri
koostetaan ainoastaan niiden tietojen perusteella, joita kyselyihin vastaavat
Elämässä.fin lukijat kuhunkin kyselyyn itse antavat.
Kela määrittää vastaajilta kerättävät henkilötiedot kussakin kyselyssä. Kela voi
myös tehdä kyselyn siten, ettei vastaajilta kerätä henkilötietoja.
Lisäksi verkkosivuston normaalin ylläpidon yhteydessä Kela kerää tietoja, jotka
tallentuvat Elämässä.fin lokitietoihin.
Eri lähteistä kerättyjä tietoja ei yhdistellä.
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5. Mihin käyttötarkoitukseen tietoja kerätään?
Kela käyttää keräämiään tietoja Elämässä.fi-sivuston teknisen toimivuuden ja
tietoturvan varmistamiseen. Lisäksi tietoja käytetään verkkoanalytiikan
tuottamiseen sekä kävijämäärien, sisällön kiinnostavuuden ja palvelun
käyttötapojen analysointiin sekä verkkosivuston kehittämiseen.
ZEF-kyselytyökalulla kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan mahdollisen
arvottavan palkinnon toimittamiseen. Tietoa ei käytetä muuhun, ja tiedon keruu
on rajattu tätä tarkoitusta varten.

6 Tietojen siirto EU:n tai Etan ulkopuolelle
Kela ei pääsääntöisesti luovuta Elämässä.fi-sivuston kävijöitä koskevia tietoja
muille rekisterinpitäjille. Kelan käyttämillä palveluntarjoajilla (kuten
verkkolehden tuottajalla) voi kuitenkin olla pääsy Elämässä.fi-sivuston käytön
yhteydessä kertyviin tietoihin. Palveluntarjoajat saavat käyttää näitä tietoja vain
Kelan tarpeisiin. Kela voi tässä yhteydessä siirtää käsittelemiään henkilötietoja
EU- tai Eta-alueen ulkopuolelle voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen.

7. Miten tiedot suojataan?
Kelassa tietoturva ja henkilötietojen suojaus huomioidaan suunnitelmallisesti
kaikessa tiedon käytössä ja käsittelyssä. Henkilötietojen tietoturvallisuus ja
käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin
toimenpitein. Kela käsittelee kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja
lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Kaikki Kelassa henkilötietoja käsittelijät antavat vaitiolositoumuksen. Rekisterin
tietoja käyttävät vain kyseisiä tietoja työtehtävissään tarvitsevat henkilöt
käyttöoikeuksiensa mukaisesti.
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Tietoja käsittelevät myös Kelan ulkopuoliset kumppanit erillisten sopimusten
mukaisesti. Tällöin ulkopuoliset kumppanit toimivat tietojenkäsittelijän roolissa.

8. Kuinka pitkään tietoja säilytetään?
Kun Kela ei enää tarvitse keräämiään henkilötietoja, tiedot tuhotaan turvallisesti.

9. Mitä oikeuksia verkkopalvelun käyttäjällä on?
Kävijällä on oikeus tarkistaa hänestä kerätyt tiedot ja pyytää virheellisten
tietojen korjaamista. Kävijä voi tarkastaa tai oikaista henkilötietonsa lähettämällä
sitä koskevan pyynnön Kelalle.
Pyynnössä tulee yksilöidä, mikä tieto on virheellinen, millä perusteella se on
virheellinen ja miten sitä tulisi muuttaa.
Pyynnön voi esittää puhelimitse, verkkoasioinnin Viestit-toiminnolla,
toimittamalla kirjallisen pyynnön Kelan kirjaamoon tai asioimalla
henkilökohtaisesti Kelan palvelupisteessä. Yhteystiedot ovat kohdassa 1.

10. Muutokset
Kela voi tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ilman erillistä
ilmoitusta.

