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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Säännönmukaiset tietolähteet
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Oikeus vaatia tiedon korjaamista

1.
Rekisterin
nimi

Peli poikki -ohjelman asiakasrekisteri

SL 33 Rekisteriseloste – Henkilörekisteri 19.4.2013

2.
Peluuri / Sininauhaliitto (Y-tunnus 0217042-5)
Rekisterinpitä- Siltasaarenkatu 12 A, 6 krs., 00530 HELSINKI
jä
mari.pajula@peluuri.fi, +358 40 760 8507; pelipoikki@peluuri.fi

3.
Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi

yksikön päällikkö Mari Pajula
Osoite

Siltasaarenkatu 12 A, 6. krs
00530 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

mari.pajula@peluuri.fi, +358 40 760 8507;
pelipoikki@peluuri.fi
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4.
Rekisterin
tietosisältö
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Asiakastiedot:
- käyttäjätunnus * (asiakas luo itse)
- sähköpostiosoite *
- etunimi ja sukunimi (rekisteröityminen mahdollista myös nimettömästi
ilmoittamalla tähän kohtaan kaksiosaisen nimimerkin)
- puhelinnumero *
- asuinpaikka (maakunta/ kunta)
- ikä
- työ
- koulutus
- sukupuoli
Tähdellä (*) merkityt ovat pakollisia tietoja.
Asiakastietojen ohella ohjelmaan hakeutuvat täyttävät seulontalomakkeen,
ohjelmaa aloittavat täyttävät esitietolomakkeen ja ohjelman läpi käyneet
jälkitutkimuslomakkeen heti ohjelman päättymisen jälkeen, kuusi kuukautta
päättymisen jälkeen ja 12 kuukautta päättymisen jälkeen. Eri vaiheissa
kysytään osittain samoja tietoja, ja lomakkeet sisältävät kysymyksiä
esimerkiksi elämäntilanteesta, rahapelaamisesta ja rahapeliongelmista
(NORC DSM-IV Screen for Gambling Problems), terveydentilasta,
aiemmasta avunhausta, motivaatiosta muutokseen ja pelaamista
koskevista ajatuksista.
Eri vaiheisiin sisältyvät osiot:
Seulonta: Elämäntilanne, Ajankohtaiset peliongelmat (NODS viim. 12 kk ja
viim. 2 kk),
Pelikäyttäytyminen viimeisen vuoden aikana, Pelihistoria, Terveydentila,
Pelaamisen seuraukset, Aikaisempi avunhaku, Motivaatio muutokseen
Esitutkimus (ohjelmaa aloitettaessa): Ajankohtaiset peliongelmat (NODS
viim. 2 kk),
Pelikäyttäytyminen viimeisen kahden kuukauden aikana, Terveydentila,
Pelaamisen seuraukset, Pelaamista koskevat ajatukset ja pelihimo,
Motivaatio muutokseen
Jälkitutkimus (heti noin kahdeksan viikon ohjelman päättymisen jälkeen, 6
kk jälkeen ja 12 kk jälkeen): Ajankohtaiset peliongelmat (NODS viim. 2 kk),
Pelikäyttäytyminen viimeisen kahden kuukauden aikana, Terveydentila,
Pelaamisen seuraukset, Pelaamista koskevat ajatukset ja pelihimo,
Motivaatio muutokseen
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5.
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus
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Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja tilastointiin sekä
palvelun kehittämiseen ja tutkimukseen. Saaduista tiedoista tehdään vain
sellaisia yhteenvetoja, joista yksilöitä tai heidän antamiaan tietoja ei voida
tunnistaa.
Peruste henkilötietojen käsittelylle on rekisteröityneen henkilön oma
suostumus rekisteröitymisen yhteydessä.

6.
Tiedot saadaan rekisteröityneiltä henkilöiltä itseltään. Ei muita
Säännönsäännönmukaisia tietolähteitä.
mukaiset tietolähteet
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7.
Tietojen säännönmukaiset
luovutukset
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Asiakastiedot ovat ainoastaan palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä
vastaavien työntekijöiden hallussa.Tietoja käsittelevät tai katselevat
työntekijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Tietoja luovutetaan
ulkopuoliselle ainoastaan rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla
suostumuksella tai lain nojalla annetun viranomaismääräyksen johdosta.
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille.
Muita ohjelmaan hakevilta ja sen läpikäyviltä saamia tietoja voidaan
luovuttaa tutkijoille.
Ulkopuolisille tutkijoille ei luovuteta asiakkaan henkilötietoja.
Lisätietoa tutkimuslupaprosessista aineiston luovutukseen liittyen:
http://peliklinikka.fi/wp-content/uploads/2017/05/Ohjeet-Peliklinikanaineistojen-kayttooikeuden-hakemiseen.pdf
sekä http://peliklinikka.fi/julkaisut-ja-raportit/ (ks. kohta tutkimusaineistot
Peliklinikalla)

8.
Tietojen siirto
EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9.
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A.

Manuaalinen aineisto

Manuaalista tallennusta ei ole.

B.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot tallentuvat palveluntarjoajan salattuun tietokantaan. Tietokanta
on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
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10.
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa,
mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön
voi lähettää sähköpostitse ylläpidolle: pelipoikki@peluuri.fi.

11.
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien asiakastietojen
tarkastamista, korjaamista tai poistoa.

