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Rekisterin nimi
Varjomaailman kävijöiltä keskustelualueille rekisteröitymisen yhteydessä kerättävät tiedot

1. Rekisterin käyttötarkoitus
Keskustelualueille rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa pakollisina tietoina
sähköpostiosoitteensa, johon hän saa aktivointilinkin, jolla oman käyttäjätunnuksen voi ottaa käyttöön.
Muita pakollisia annettavia tietoja ovat sukupuoli ja postinumero. Näitä tietoja käytetään sekä tilastointiin,
tutkimusaineistojen tausta-aineistoiksi että tunnistetietoina mahdollisissa lastensuojelu- ja
rikosilmoitustilanteissa (ks. lisää kohdista 2 ja 3).
Varjomaailman keskustelufoorumin avoimen puolen tekstejä saatetaan käyttää tutkimuksiin riippuvuuksia
ja päihdeongelmia koskevien tutkimusten tutkimusaineistona, jolloin ne muokataan niin, ettei yksittäisiä
henkilöitä voi tunnistaa.
Myös medialla on pyynnöstä mahdollisuus käyttää Varjomaailman avoimen keskustelufoorumin kirjoituksia
julkaisuissaan. Varjomaailman keskustelufoorumin suljetuista keskusteluryhmistä kerättäviin
tutkimusaineistoihin kysytään osallistujilta erillisesti ja henkilökohtaisesti lupa tutkimukseen. Kaikkia
kerättyjä tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseksi hankkeen sisäisesti.

2. Rekisterin tietosisältö
Keskustelualueille rekisteröityneiden henkilöiden sähköpostiosoitteet, sukupuoli, syntymävuosi ja
postinumero kerätään. Ilman näitä tietoja ei voi rekisteröityä Varjofoorumille.

3. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle
Varjomaailman keskustelufoorumilta kerättyä tilastotietoa ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille.
Tietoja voidaan luovuttaa kuitenkin ulkopuolisille tutkijoille, jotka ovat saaneet A-klinikkasäätiöltä
tutkimusluvan aineistojen käyttöön. Tarvittaessa tutkimuslupahakemus käsitellään myös A- klinikkasäätiön
hoito- ja tutkimuseettisessä toimikunnassa.

Kävijöitä informoidaan Varjomaailman sivustolla tietojen mahdollisesta tutkimuskäytöstä. Varjomaailman
keskustelufoorumille rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa
Lastensuojelulain 25 § mukaan (lastensuojeluilmoitusvelvollisuus) sosiaaliviranomaisille.
Varjomaailman työntekijät ovat sosiaali-ja terveysalan ammattilaisia, ja osaavat arvioida ilmoitustarpeen.
Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa poliisille rikoslain mukaisesti, jos epäillään lapseen kohdistunutta
(seksuaali)rikosta tai saadaan tietää muusta rikoksesta tai aikomuksesta tehdä rikos.
Tietojen luovutuksesta informoidaan aina nuorta itseään, jos se on mahdollista. Tiedot luovutetaan
lastensuojeluilmoituksen ohessa sen kunnan sosiaaliviranomaiselle, jossa nuoren tiedetään asuvan. Jos
tietoa ei ole, tiedot (ml. ip-osoite) luovutetaan Pasilan poliisin sosiaalityöntekijälle.
Alaikäiseen kohdistuneessa rikosepäilyssä (seksuaalirikos, väkivaltarikos tai suunnitteilla oleva vakava rikos)
ilmoitus tehdään suoraan poliisille, jolle luovutetaan kaikki olemassa olevat henkilötiedot sekä ip-osoite.

4. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti kerätyt tiedot sijaitsevat palveluntarjoajan tietokannassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä.
Tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, joka on palveluntarjoajan websuunnittelijoiden
hallussa. Manuaalista aineistoa ei ole.

5. Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamiseen
Jokaisella on oikeus tarkastaa itsestään henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja korjata sinne joutunut
virheellinen tieto. Varjomaailmassa asian voi hoitaa ottamalla yhteyden sähköpostitse osoitteeseen
varjomaailma@a-klinikka .fi.

6. Lisäksi huomioitavaa
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin eikä mielipidetutkimuksiin Varjomaailman sisäiseen tai sen
ulkoiseen käyttöön. Varjomaailman keskustelufoorumille rekisteröityviltä ja sinne kirjoittavilta henkilöiltä ja
vierailijoilta toivotaan, ettei viesteihin liitetä mitään henkilötietoja tai muitakaan tietoja, joista heidät
voidaan tunnistaa.
Kirjoittajien on hyvä huomioida, että julkisia keskusteluja saatetaan lainata myös muissa tiedotusvälineissä.
Varjomaailmaan kirjoittaessa kannattaa käyttää sellaista nimimerkkiä, jota ei käytä muualla internetissä. Jos
Varjomaailmassa kerätään tietoa rekisterin ylläpitäjän toimesta yllämainituista poikkeavalla tavalla, kunkin
tiedonkeruun yhteydessä informoidaan vastaajia siitä, miksi ja kuinka kerättyä tietoa käsitellään, mikä on
tietosuojan tilanne ja miten tiedot julkaistaan.
Jos käytät Varjomaailmaa yhteiskäytössä olevalla tietokoneella, kannattaa internetselaimen välimuisti ja
sivuhistoria tyhjentää käytön jälkeen, jotta koneeseen ei jää jälkiä vierailemistasi sivuista.

