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Tule liikuttamaan henkilöstöä -kokeilun rekisteri
1. Rekisterinpitäjät
Helsingin kaupunki toimii TSA 26 artiklan mukaisena yhteisrekisterinpitäjänä kaikkien
kokeiluun osallistuneiden yritysten kanssa. Kukin kokeiluun osallistunut yritys toimii
kuitenkin yhteisrekisterinpitäjänä Helsingin kaupungin kanssa pelkästään omassa
toiminnassaan kerättävien henkilötietojen osalta. Kokeiluun osallistuvat yritykset eivät
näin ollen toimi yhteisrekisterinpitäjinä suhteessa toisiinsa.

1. Helsingin kaupunki / Kaupunginkanslia / Elinkeinojohtaja
Yritykset:
2. Fibion Oy
Y-tunnus: 2603410-2
3. Cuckoo Workouts Oy
Y-tunnus: 2612255-9
4. Healthfactory Oy
Y-tunnus: 2619009-2

2. Rekisterin vastuuhenkilö
1. Helsingin kaupunki / Kaupunginkanslia / Elinkeinojohtaja

Elinkeino-osasto / Innovaatiot ja uudet kokeilut –yksikön päällikkö
2. Fibion Oy
Ari Peltoniemi
ari.peltoniemi@fibion.com

3. Cuckoo Workout Oy
ToimitusjohtajaVeera Lehmonen
info@cuckooworkout.com
4. Healthfactory Oy
Tietosuojavaltuutettu Miika Karmitsa
miika@syketribe.fi

3. Rekisterin yhteyshenkilö
1. Helsingin kaupunki /Kaupunginkanslia / Elinkeinojohtaja
Elinkeino-osasto / Innovaatiot ja uudet kokeilut –yksikkö / Erityissuunnittelija :
Helsingin kaupunki
Kirjaamo PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13)
00099 Helsingin kaupunki
2. Fibion Oy
Ari Peltoniemi
ari.peltoniemi@fibion.com
3. Cuckoo Workout Oy
Veera Lehmonen
info@cuckooworkout.com
4. Healthfactory Oy
Terhi Immonen
terhi@syketribe.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste
Käsittelyn tarkoitukset
Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Helsingin kaupungin käynnistämän
”Tule liikuttamaan henkilöstöä” – kokeilun toteuttaminen. Kokeilussa etsitään Helsingin
kaupungin henkilöstön liikkumista edistäviä digitaalisia tai muuten innovatiivisia sekä
liiketoiminnallisesti potentiaalisia ratkaisuja.
Kokeiluun osallistuvat yritykset saattavat käsitellä henkilötietoja myös kokeilun
ulkopuolella. Tämän käsittelyn osalta ne toimivat itsenäisenä rekisterinpitäjänä ja
määrittelevät itse käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteen.
Käsittelyn oikeusperuste
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohta: Rekisteröity on antanut
suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta
varten
Keskeinen lainsäädäntö
·

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

·

Tietosuojalaki (1050/2018)

5. Rekisterin tietosisältö
1. Helsingin kaupunki / Kaupunginkanslia / Elinkeinojohtaja
”Tule liikuttamaan henkilöstöä” – kokeiluun osallistuvat yritykset keräävät kokeilun
toteuttamiseksi tarpeellisia henkilötietoja. Helsingin kaupunki ei kerää kokeilussa
henkilötietoja.
2. Fibion Oy

Kokeilijoilla on mahdollisuus osallistua nimettömään tietosuojakyselyyn, joka
perehdyttää jäsenet FAO-ohjelman tietosuojakäytänteisiin. Kyselyn kautta voi
ilmoittautua Fibion-mittauksiin. Kyselyssä kerätään seur. nimettömiä tietoja:
taustatiedot, tietosuojaan liittyvä tietoisuus, kokemus ja taipumukset,
tietosuojaselosteen koettu vaikuttavuus sekä ohjelmaan osallistuminen.
Osoitetiedot kerätään Fibion-mittalaitteen lähettämistä varten sekä seur.
taustatiedot, joita käytetään Fibion-raporttien tuottamiseen: sukupuoli,
syntymävuosi, pituus, paino, tyypillinen nukkumaanmenoaika, tyypillinen
heräämisaika, mittauksen aloituspäivä, mittauksen päättymispäivä ja mahdolliset
lisätiedot. Lisäksi taustatietoihin kuuluu lyhyt kysely osallistujien elintavoista.
Työhyvinvointikysely, jonka tiedot yhdistetään nimellään osallistuvilla
tapauskohtaisesti Fibion-mittauksiin. Tietoja käytetään työyhteisötason tuloksissa
keskiarvoina. Kyselyssä kerätään seur. tietoja: työn luonne, työpaikan ja
työyhteisön aktiivisuusmahdollisuudet sekä aktiivisuusrutiinit.
Osallistujat suorittavat verkossa käyttäytymisen muutokseen kannustavia tehtäviä ja
haasteita, joiden yhteydessä kerätään tietoa tehtävien ja haasteiden suorituksista
sekä tilastollista tietoa osallistujien verkkokäyttäytymisestä. Nimellään osallistuvilla
suoritustiedot yhdistetään henkilöön.
Nimetön loppupalaute kootaan kyselyllä, jossa kerätään seur. tiedot: sukupuoli,
ikäryhmä, vapaaehtoiset yksikkö ja asema, sekä mielipiteet ohjelman
hyödyllisyydestä, vaikuttavuudesta käyttäytymisen muutokseen,
viestintäkäytänteistä, tietojärjestelmistä, tietosuojakäytänteistä, ohjelman arvostelu
kouluarvosanalla sekä mahdolliset suositukset ja kehitysehdotukset.
3. Cuckoo Workout Oy
Kävijöistä kerätään vierailun perusteella seuraavia tietoja:
-

Henkilöiden selaintietoja, kuten IP osoite, selaimen nimi ja versionumero,
käyttöjärjestelmän nimi ja versio

-

Avatut sivut

-

Mahdolliset viittaukset, mitä kautta kävijä on sivuille päätynyt

Verkkolomakkeilla kerätään seuraavia tietoja:
-

Henkilöiden yksilöintitiedot, kuten nimi, yrityksen nimi, sähköposti ja
puhelinnumero

Kommunikointityökalulla, Intercomilla, kerätään seuraavia tietoja:
-

Keskustelijan yksilöllinen tunniste

-

Keskustelun kulku ja viestit

-

Henkilöiden selaintietoja, kuten IP osoite, selaimen nimi ja versionumero,
käyttöjärjestelmän nimi ja versio

4. Healthfactory Oy
-

Työntekijöiden yksikkö,työnkuva ja valittu valmennus

-

Asiakkaiden aktiivisuus- ja valmennustietoja, joiden sisältö voi olla
seuraavanlaista:
o Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
o Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja
muu mahdollinen yksilöivä tunnus
o Ikä, sukupuoli

-

Palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot

-

Käyttäjän erillisellä suostumuksellaan luovuttamat ja valitsemat,
mobiililaitteen keräämät aktiivisuustiedot, GPS-tiedot

-

Sähköisen esitietolomakkeen tiedot (mm. arjen tottumukset, liikkumisstiedot)

-

Portaalin kautta raportoitavat treeni- ja seurantatiedot

-

Voidaan kerätä myös tietoja teknisesti palveluiden käytöstä, esim. IP-osoite

6. Henkilötietojen käsittelyalue ja säännönmukaiset luovutukset
1. Helsingin kaupunki / Kaupunginkanslia / Elinkeinojohtaja
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä rekisteristä siirretä tietoja EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle.
2. Fibion Oy
FAO-ohjelmassa kerätyt henkilötiedot ovat luottamuksellisia. FAO-ohjelman
tuotannossa henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan Fibion Oy:n alihankkijana
toimivalle tietojen käsittelijälle SL-valmennus Oy:lle, joka on sitoutunut yrityksen
tietosuojakäytänteisiin. SL-valmennus vastaa mm. Fibion-mittauksien toteutuksista.
FAO-ohjelman henkilötiedot säilytetään aina Suomessa ja EU-alueella sijaitsevissa
suojatuissa datakeskuksissa.
3. Cuckoo Workout Oy
Verkkosivuilla käytettävä kommunikaatiotyökalu Intercom toimii Yhdysvalloissa ja
tallentaa tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Cuckoon ja Intercomin välillä on laadittu
sopimus henkilötietojen käsittelystä, johon sisältyy Euroopan komission hyväksymät
vakiolausekkeet tietojen siirroista kolmansiin maihin. Kolmansiin maihin ei siirretä
salassa pidettäviä tai erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja.
Siirrämme käyttäjien tietoja vain siinä tarkoituksessa ja laajuudessa, kuin on
välttämätöntä asiakaspalvelun ja myynnin toimittamiseksi.
4. Healthfactory Oy
Rekisterissä olevia henkilötietoja ei koskaan anneta tai luovuteta kolmansille
osapuolille
Hankkeessa kerätyt tiedot tallennetaan hankkeen aikana SYKE Triben
verkkovalmennusjärjestelmään. Tiedot tallennetaan suomalaisille palvelimille, jotka

sijaitsevat Suomessa (Telia-Nebula). Hankkeen lopussa käytetään myös
lomakepalvelua (contactfrom) mihin kerätään anonyymisti palautteita ja
kokemuksia. Tämä tieto kerätään ilman nimiä ja sähköpostiosoitteita.

7. Tietojen säilytysajat
”Tule liikuttamaan henkilöstöä” – kokeilussa kerätyt henkilötiedot poistetaan kokeilun
päätyttyä, jollei kokeiluun osallistunut rekisteröity päätää jatkaa palvelun hankkimista ja
erikseen hyväksy henkilötietojen säilyttämistä myös kokeilun jälkeen. Mikäli kokeiluun
osallistuvalla yrityksellä on oikeus käsitellä sen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja myös
kokeilun ulkopuolella itsenäisenä rekisterinpitäjänä, vastaa se tältä osin tietojen
säilytysajan määrittelystä.

8. Henkilötietojen tietolähteet
1. Helsingin kaupunki / Kaupunginkanslia / Elinkeinojohtaja
Helsingin kaupunki ei kerää kokeilussa henkilötietoja.
2. Fibion Oy
Henkilötiedot kerätään suoraan osallistujilta suojattuja verkkolomakkeita
hyödyntäen. Fibion-mittauksissa osallistujien fyysisestä aktiivisuudesta kerään
tietoa Fibion-mittalaitteella.
3. Cuckoo Workout Oy
Rekisteriin syntyy tietoa sekä rekisteröityjen itsensä ilmoittamana että
rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta (palvelumaksutiedot). Tiedot tarkistetaan
tarvittaessa väestörekisteristä tai vastaavista tietolähteistä.
Tietojen keräys tapahtuu saatavilla olevilla verkkoteknologioilla, kolmannen
osapuolen palveluilla ja kävijöiden oman toiminnan seurauksena.

Keräämiseen tarkoitettuja teknologioita ja palveluita ovat Google Analytics, Google
Adwords, Google Search Console, Leadfeeder, seurantaan tarkoitetut evästeet,
Intercom sekä verkkolomakkeet.
4. Healthfactory Oy
Henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Voidaan käyttää myös kolmansien
osapuolten tarjoamia työkaluja, kuten Google Analyticsiä, ei-henkilökohtaisten
tietojen keräykseen ja käyttöön. Google Analytics kerää ja tallettaa tietoja kuten:
internetsivustojen vierailuajat; sivustojen yksittäisten sivujen vierailuajat; vierailijan
IP-osoitteen; vieraillut sivut; vierailijan käyttämän käyttöjärjestelmän, sekä laitteen
tiedot. Suostumuksella voidaan kerätä rekisteröidyn datalähteistä (esim. Apple
Health) saatuja tietoja.

