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EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

1.5.2022

Innovaatiohaaste nuorten liikkumisen edistämiseksi

1. Yhteisrekisterinpitäjät

Helsingin kaupunki / Kaupunginhallitus

Sunday Morning Solutions Oy (Y-tunnus: 2924984-6)

Helsingin kaupunki ja Sunday Morning Solutions Oy toimivat TSA 26 artiklan mukaisina

yhteisrekisterinpitäjinä innovaatiohaasteessa kerättävien henkilötietojen osalta.

Innovaatiohaasteeseen osallistuvat myös Geego Kids Oy (2999707-8) ja Fennoscandic

Simulation Systems Oy (3136431-7), mutta ne käsittelevät ainoastaan anonymisoitua

tietoa.

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Helsingin kaupunki / Kaupunginhallitus
Helsingin kaupunginhallituksen rekisterinpitoon liittyviä vastuita ja tehtäviä

kaupunginkansliassa koskevan päätöksen 7.3.2022 § 182 mukaisesti rekisterin

vastuuhenkilönä toimii elinkeinojohtaja.

Sunday Morning Solutions Oy

Ville Niemijärvi, p. 050 326 4989, ville.niemijarvi@gmail.com

Hannikaisenkatu 22 A, 40100 Jyväskylä



3. Rekisterin yhteyshenkilö

Helsingin kaupunki / Kaupunginhallitus

Elinkeino-osasto / Innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikkö / Erityissuunnittelija

Helsingin kaupunki, Kirjaamo PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13), 00099 Helsingin kaupunki

Sunday Morning Solutions Oy

Ville Niemijärvi, p. 050 326 4989, ville.niemijarvi@gmail.com

Hannikaisenkatu 22 A, 40100 Jyväskylä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitukset

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Helsingin kaupungin käynnistämän

innovaatiohaasteen toteuttaminen. Haasteessa kehitetään ratkaisuja, joilla voidaan

edistää nuorten liikkumista.

Innovaatiohaasteen tavoitteena on kehittää yhdessä loppukäyttäjien tarpeita paremmin

palvelevia ratkaisuja sekä samalla tukea tuotekehitystä. Kaupunki puolestaan saa

tilastotietoa liikuntapaikkojen käytöstä. Innovaatiohaasteessa käytettävillä ratkaisuilla

kaupunki motivoi kohderyhmää liikkumaan.

Käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohdan

perusteella: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen

noudattamiseksi.

Liikuntalain 5 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan yleisten edellytysten luominen liikunnalle

paikallistasolla on kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden

liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa



eri kohderyhmät huomioon ottaen. Liikuntapalveluja voidaan järjestää kunnan omana

palveluna, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä tai ostaa palvelut

palveluntuottajalta.

Keskeinen lainsäädäntö

 EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

 Tietosuojalaki (1050/2018)

 Liikuntalaki (390/2015)

5. Rekisterin tietosisältö

Helsingin kaupunki / Kaupunginhallitus

Helsingin kaupunki ei itse kerää haasteessa henkilötietoja.

Sunday Morning Solutions Oy

Kerättävät henkilötiedot ovat puhelinnumero, sähköpostiosoite, puhelimen IP-osoite,

postinumero, sukupuoli, ikä.

6. Henkilötietojen käsittelyalue ja säännönmukaiset luovutukset

Helsingin kaupunki / Kaupunginhallitus

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä rekisteristä siirretä tietoja EU:n tai ETA:n

ulkopuolelle.

Sunday Morning Solutions Oy

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä rekisteristä siirretä tietoja EU:n tai ETA:n

ulkopuolelle. Henkilötietoja käsitellään Suomessa sijaitsevalla palvelimella.



7. Tietojen säilytysajat

Innovaatiohaasteen toteuttamista varten kerätyt henkilötiedot poistetaan sen päätyttyä.

8. Henkilötietojen tietolähteet

Helsingin kaupunki / Kaupunginhallitus

Helsingin kaupunki ei kerää innovaatiohaasteessa henkilötietoja.

Sunday Morning Solutions Oy

Tiedot kerätään palvelun käyttäjältä. Muita tietolähteitä ei käytetä.
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