
Hyvinkää-Äppi -mobiilisovelluksen 
tietosuojaseloste 

Ohjeeksi ja tiedoksi käyttäjälle 

Hyvinkään kaupungille tietosuoja on tärkeä ja haluamme mobiilisovelluksen käyttäjien 
tietävän, mitä tietoa ja mihin tarkoitukseen, sitä keräämme. Mobiilisovellukseen 
kerättävät tiedot saadaan käyttäjältä itseltään ja sovelluksessa kysytään erikseen lupa 
esimerkiksi paikannustietojen keräämiseen. Tämän ja muut luvat voi peruuttaa koska 
tahansa. Mobiilisovellusta voi käyttää täysin anonyymisti, eli sovellukseen ei tarvitse 
luovuttaa mitään tietoja, vaan se on täysin vapaaehtoista.  

Syy miksi tietoja kerätään, on palveluiden parantaminen ja Hyvinkään kaupungin 
kehittäminen. Siksi toivommekin, että saamme mobiilisovelluksen kautta tietoa, jotta 
voimme kohdentaa sopivimpia palveluita ja kehittää kaupunkia käyttäjien hyväksi. 

Käyttäjä voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja hyödyntämiseen ja käyttäjällä on oikeus 
tarkistaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, 
poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, 
tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Käyttäjä voi tarkastaa 
henkilötietonsa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.  

Huomioithan, että rekisteröitymällä Hyvinkää-Äppi –mobiilisovellukseen hyväksyt tässä 
tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla tietojen käsittelyn. 

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava 
 
Hyvinkää-Äppi -mobiilisovelluksen rekisterinpitäjä on: 
Hyvinkään kaupunki 
Kankurinkatu 4-6, 05801 Hyvinkää 
PL 86, 05801 Hyvinkää 
 
Yhteydenotot tietosuojaa koskien osoitteeseen  tietosuojavastaava@hyvinkaa.fi 
 
Rekisterin nimi, jossa tietoja säilytetään 

Hyvinkää-Äppi -mobiilisovelluksen asiakasrekisteri 
  

Millaisia tietoja mobiilisovelluksella kerätään? 
 
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat asiakkaan itse omalla suostumuksellaan antamat 
tiedot, kuten rekisteröinnin yhteydessä mahdollisesti annettavat yksilöitävät tiedot, joita 
voivat olla esimerkiksi nimi ja syntymäaika. Lisäksi käyttäjien antamista vastauksista 
kerätään vastaussisältöä, jota käytetään tilastojen laatimiseen ja palveluiden 
parantamiseen. Rekisteriin tallentuu tieto käyttäjän laitteen valmistajasta sekä 



laitetyyppistä, mutta laitteiden teknistä tyyppiä ei pystytä liittämään käyttäjään 
yksilöivästi. 
 
Käyttötarkoitus määrittää minkälaista tietoa käyttäjästä kerätään missäkin tilanteessa. 
Mobiilisovelluksen avulla kerätään seuraavia henkilötietoja riippuen käsittelytilanteesta: 

 Käyttäjän nimi ja syntymäaika 
 Mahdolliset kirjautumistiedot 
 Palautteet ja aloitteet 
 Käyttäjän antamat kiinnostuksen kohteet 
 Käyttäjän antamat vastaustiedot 
 Muut käyttäjän luvalla annetut tiedot 
 Palvelun käytöstä havainnoituja tietoja ovat: 

o Käyttäjän päätelaitteen perustiedot 
o Sijaintitiedot kuten GPS tai WLAN yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon 

tukiasemien avulla lasketut koordinaatit, mikäli käyttäjä on tätä varten 
antanut luvan 

o Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot 

Mistä lähteistä käyttäjän tiedot kerätään? 

Käyttäjien tiedot kerätään käyttäjiltä itseltään profiilitietojen, annettujen vastausten ja 
mahdollisen palautteen muodossa. Voimme lisäksi kerätä tietoa sovelluksen käytöstä 
mm evästeinä. Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten 
palveluiden tarjoamiseksi. Tällaisia palveluita voivat olla esim. kohdennetut kyselyt tai 
kohdennettu viestintä. Tämä edellyttää kuitenkin käyttäjän erillistä hyväksyntää 
sijaintitietojen käyttämisestä. 

Mitä ovat evästeet ja mihin niitä käytetään? 

Evästeitä käytetään palveluiden tarjoamisen mahdollistamiseksi ja palveluiden 
kehittämiseen sekä palveluiden yleisen käyttäjäkokemuksen parantamiseen. 

Evästeet ovat päätelaitteeseen tallennettuja pieniä tekstitiedostoja (”cookies”), jonka 
selain tallentaa päätelaitteeseen käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleen tunnistamiseksi. 
Näin voimme tunnistaa eri selaimet ja hyödyntää saamaamme tietoa esimerkiksi 
sovellusta käyttävien eri selaimien määrään sekä käyttäytymisen analysointiin, kuten 
tilastolliseen seurantaan. Pyrkimyksenä on näin saada palveluja käyttäjä-
ystävällisemmäksi, palvelevammaksi ja kohdentaa paremmin markkinointia näyttämällä 
käyttäjän kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa sisältöä. Evästeet myös mahdollistavat 
henkilökohtaisten asetuksien ja määrityksien tallentamisen sekä parantavat 
riskienhallintaa. 

Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään? 

Sovelluksen avulla kerättyjä tietoja käytetään Hyvinkään kaupungin palveluiden 
parantamiseen ja kehittämiseen. Tarkoitus on, että käyttäjät voivat osallistua Hyvinkään 
kaupungin palvelukehitykseen kyselyiden ja asiakaspalautteiden avulla. Palvelun kautta 
voidaan myös viestiä ja tiedottaa kunnan ajankohtaisista asioista. Näitä tiedotuksia tai 



muuta palveluun ladattua tietoa, on mahdollista jakaa muiden mobiilisovelluksen 
käyttäjien kanssa. 
 
Käsittelemme mobiilisovelluksen kautta kerättyjä henkilötietoja ennalta määrättyihin 
käyttötarkoituksiin kuten: 
 

 Hyvinkään kaupungin ja sen palveluiden kehittäminen 
 Palautteen kerääminen 
 Kohdennettu viestintä 
 Tilastojen kerääminen  
 Sovelluksen tuotekehitys. 

 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on käyttäjän antama suostumus. 
Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa menemällä sovelluksessa kohtaan ”minun 
profiilini” -> ”asetukset”, voit muokata ja poistaa käyttöoikeusasetuksia ja omia tietojasi.  
 

Luovutetaanko henkilötietoja kolmansille osapuolille tai 
siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?  

Emme myy, vuokraa tai luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa 
kuin seuraavissa tapauksissa:  
 
Kumppanit: Käytämme ulkopuolista palveluntarjoajaa mobiilisovelluksen luomisessa, 
kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Kumppanimme käsittelee mobiilisovelluksella 
kerättyjä henkilötietoja ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa. 
Tämä tarkoittaa, etteivät he voi käyttää tietojasi omiin käyttötarkoituksiinsa. 
Velvoitamme heitä sopimusteitse huolehtimaan riittävästä tietosuojan tasosta sekä 
käsittelyn lainmukaisuudesta. 
 
Viranomaiset: Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten 
tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan 
henkilötietojen käsittelyyn liittyvään lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.  
Tilastointi: Tietoa saatetaan julkaista yleisenä tilastona, niin että yksittäistä henkilöä ei 
voida siitä tunnistaa. esimerkiksi sovelluksen käyttäjämäärä tai kyselyn tulosten 
yhteenveto.  
 
Emme luovuta tai siirrä mitään henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  
 
 

Miten käyttäjän henkilötiedot on suojattu? 

Käsittelemme käyttäjän antamia tietoja, joiden perusteella käyttäjä voidaan 
mahdollisesti tunnistaa sekä palvelun käytöstä havainnoituja tietoja erillisissä 
tietokannoissa. 

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla 
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietoverkko ja laitteisto, jolla henkilötiedot 
sijaitsevat, on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla asianmukaisilla teknisillä 



toimenpiteillä. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin 
on järjestetty asianmukainen kulunvalvonta ja pääsyä tiloihin on rajoitettu. Kun 
henkilötietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja 
digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii 
siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen 
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden 
henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.  
  

Miten voin korjata tai tarkastaa henkilötietoni? 

Henkilötietoja voit poistaa tai korjata, milloin tahansa menemällä sovelluksessa kohtaan 
”minun profiilini” -> ”asetukset”, voit itse muokata ja poistaa käyttöoikeusasetuksia ja 
omia tietojasi.  
 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen 
poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on 
muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen 
käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus 
tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon 
korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä, ottamalla yhteyden 
rekisterinpitäjään. Tarkemmat ohjeet löytyvät hyvinkään kaupungin 
tietosuojaselosteesta. 
 
https://www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tietosuoja/ 
 
Voit toteuttaa henkilötietojen käsittelyyn liittyviä rekisteröidyn oikeuksiasi olemalla 
yhteydessä Hyvinkään kaupungin tietosuojavastaavaan. 
 

Kuinka kauan käyttäjien tietoja säilytetään? 

Säilytämme käyttäjien tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen, määriteltyjen tarkoitusten 
toteuttamiseksi voimassaolevan henkilötietojen käsittelyyn liittyvän lainsäädännön 
mukaisesti. Henkilöivät tiedot poistuvat, kun käyttäjä poistaa sovelluksen. Mikäli 
sovellus ei ole ollut aktiivinen, henkilöivät tiedot poistetaan viimeistään viiden vuoden 
kuluttua, tilastollisiin tarkoituksiin tietoa voi jäädä tämän jälkeenkin, mutta siitä ei ole 
tietty henkilö tunnistettavissa.  

Onko mahdollista, että joku muu taho kerää käyttäjän tietoja? 

Sovelluksemme sisältää linkkejä ulkopuolisille verkkosivuille, mutta emme vastaa 
näiden sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme 
tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin erikseen. 

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa? 

Hyvinkään kaupunki kehittää palveluitansa jatkuvasti ja pidätämme oikeuden muuttaa 
tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palvelussamme. Muutokset voivat myös 



perustua lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen 

sisältöön huolellisesti. 

Lisätietoja Hyvinkään kaupungin tietosuojakäytännöistä löydät täältä: 

 https://www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tietosuoja/ 

 

Viimeisin päivitys 

20.08.2018 


