
WHATSAPP-UUTISKANAVAN 
TIETOSUOJASELOSTE 

Tämä tietosuojaseloste on asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä tietosuoja-asetus) 
mukainen tiedote rekisteröidyille heidän henkilötietojensa käsittelystä. 

Rekisterin nimi 
Vihreän liiton (jäljempänä puolue) Whatsapp-uutiskanavan tilaajarekisteri. 

Rekisterinpitäjä 
Vihreä liitto r.p. 
Fredrikinkatu 33 A, 2. krs 
00120 Helsinki 
(09) 5860 4160 
 
Vihreä liitto r.p. ja sen jäsenyhdistykset muodostavat yhdistysoikeudellisesti nk. kiinteän 
liiton. Tästä kiinteästä liitosta käytetään tässä tietosuojaselosteessa nimitystä puolue. 
Puolueen henkilöjäsenillä on suora jäsenyyssuhde johonkin Vihreän liiton jäsenyhdistykseen 
ja siten välillinen jäsenyyssuhde Vihreään liittoon, yhden välissä olevan yhdistysportaan 
kautta. 
 
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilönä toimii Vihreän liiton viestintäsuunnittelija Jarno 
Lappalainen, jarno.lappalainen@vihreat.fi. 

Tietosuojavastaava 
Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavana toimii Vihreän liiton tietojärjestelmävastaava 
Pinja-Liina Jalkanen, dpo@vihreat.fi. 

Rekisteröityjen henkilötietojen tietolähteet, käyttötarkoitukset ja 
oikeusperiaatteet 
Whatsapp-uutiskanavan (jäljempänä kanava) tilaajarekisterin (jäljempänä rekisteri) 
ensisijaisena käyttötarkoituksena on jakaa kiinnostuneille henkilöille hyödyllistä ja hauskaa 
sisältöä Vihreän politiikan arjesta ja kulissien takaa Whatsapp-pikaviestintäalustan 
(jäljempänä alusta) välityksellä. 
 
Toissijaisena käyttötarkoituksena on edesauttaa vastaavien järjestökohtaisten 
Whatsapp-kanavien perustamista puolueeseen kuuluville alaorganisaatioille. Rekisteriin 
tallennetut puhelinnumerot voidaan luovuttaa tätä tarkoitusta varten näille organisaatioille, 
esimerkiksi puolueen piiri- tai liittojärjestöille. Tietoja voidaan tätä tarkoitusta varten verrata 
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puolueen jäsenmaksu- ja henkilötietojen rekisterin tietoihin sen selvittämiseksi, mitkä 
numeroista ovat jonkin alaorganisaation jäsenten numeroita. Tietoa mahdollisesta puolueen 
jäsenjärjestön jäsenyydestä ei kuitenkaan suoraan tallenneta kanavan tilaajarekisteriin. 
 
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 
artiklan 6.1(a) mukaisesti rekisteröidyn itsensä antama suostumus. Suostumuksen 
antaminen edellyttää, että henkilöllä on käytössään Whatsapp-palvelu. 
 
Tietolähteenä toimii ihmisten oma ilmoitus liittymishalukkuudestaan puolueen ilmoittamaan 
puhelinnumeroon. Muita tietolähteitä ei ole. 

Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin tallentaan ne henkilötietojen ryhmät, jotka siihen liittynyt henkilö omassa 
Whatsapp-käyttäjäprofiilissaan rekisterinpitäjälle ilmoittaa. Seuraavat tiedot tallennetaan 
aina: 

● Etu- ja sukunimi 
● Puhelinnumero 

Rekisteriin tallennetaan myös seuraavat tiedot, mikäli käyttäjä on sallinut käyttäjäprofiilinsa 
asetuksista näiden näkymisen muille. 

● Kuva henkilöstä 
● Vapaamuotoinen kuvaus henkilöstä 
● Henkilön vapaamuotoinen statuskuvaus, esimerkiksi ”Hei! Minä käytän Whatsappia.” 

Henkilötietojen säilyttämisaika 
Mikäli henkilö ei itse jäljempänä esitetyllä tavalla vaadi henkilötietojensa poistoa rekisteristä, 
rekisterinpitäjä poistaa tiedot, jos uutiskanavan käyttö lopetetaan, tai jos henkilön tiedetään 
poistaneen kanavan lähetysnumeron omista yhteystiedoistaan. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Oikeus saada pääsy rekisterin tietoihin 
Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti omasta pyynnöstään saada tieto 
hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan. 
 
Tietoja voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä. 

Oikeus vaatia rekisterin tietojen oikaisua 
Alustan teknisestä luonteesta johtuen henkilön rekisteriin tallennetut tiedot vastaavat niitä, 
mitä hän on itse Whatsapp-käyttäjäprofiilissaan julkaissut. Henkilö voi näin ollen oikaista 
virheelliset tiedot päivittämällä profiilinsa tiedot. Rekisterinpitäjä ei voi vaikuttaa asiaan. 
 



Poikkeuksen tähän muodostaa rekisteröidyn puhelinnumero, jonka poistamista rekisteristä 
rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä, mikäli se on virheellinen. Tällöin 
rekisteröidyn tiedot kuitenkin poistetaan rekisteristä kokonaan, ja hänen on annettava uusi 
suostumus tietojensa käsittelyyn oikealla puhelinnumerolla, jos hän haluaa jatkossakin 
kuulua kanavalle. 

Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä, kieltää tietojen käsittely 
sekä vaatia tietojen poistoa 
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti kieltää henkilötietojen 
käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen 
poistoa. Mikäli henkilö kieltää nimensä ja puhelinnumeronsa käytön, hän eroaa samalla 
kanavalla. Muiden tietojen käsittelyn hän voi estää Whatsapp-profiilinsa asetuksista siten, 
kuin alusta sen teknisesti sallii. Tämä saattaa vaikuttaa hänen henkilötietojensa näkymiseen 
myös muille alustan käyttäjille. Alustan teknisestä luonteesta johtuen rekisterinpitäjä ei voi 
vaikuttaa asiaan. 
 
Mikäli rekisteröity henkilö haluaa erota kanavalta, hän voi tarvittaessa pyytää tietojensa 
poistoa rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä. Henkilö voi myös estää kanavalle lähetettyjen 
viestien vastaanottamisen poistamalla lähetysnumeron puhelimeensa tallennetuista 
numeroista. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
Rekisterin toteutusalustana on Whatsapp-pikaviestintäpalvelu, eikä tietoja tämän teknisen 
rajoituksen takia voi siirtää eri järjestelmään; mikäli rekisteröity ei halua käyttää alustaa, 
hänen katsotaan kieltäneen tietojensa käsittelyn ja eronneen rekisteristä. Rekisteröidyllä 
oikeus siirtää tietonsa käyttämästään laitteesta toiseen alustan mahdollistamalla tavalla. 

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle 
Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan 
tietosuoja-asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle joko 
vakituisessa asuin- tai työskentelyvaltiossaan, tai siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkominen on 
tapahtunut. Kyseinen valtio on Suomi, jos rekisteröity katsoo, että rikkomuksen tekijä on 
puolue. Tämä oikeus ei rajoita rekisteröidyn oikeuksia muihin lain suomiin suojakeinoihin. 
 
Tietosuoja-asetuksen valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu. 

Tietojen luovutukset ja siirrot 
Koska palvelun alustana on Whatsapp, toimii hänen henkilötietojensa käsittelijänä myös 
Whatsapp. Juridisena käsittelijänä toimii Whatsapp Ireland Limited, mikäli rekisteröidyn 
henkilön puhelinliittymä on Euroopan talousalueella toimivan operaattorin liittymä. Koska 
kanavalle voi liittyä ainoastaan, mikäli käyttää Whatsapp-palvelua, rekisteröity henkilö 
hyväksyy, että käsittelijä käsittelee hänen henkilötietojaan omien tietosuojaehtojensa 
mukaisesti. Nämä ehdot ovat luettavissa verkossa osoitteessa 



https://www.whatsapp.com/legal/. Käsittelijä voi kyseisten ehtojen puitteissa siirtää tiedot 
myös Euroopan talousalueen ulkopuolelle omien tietosuojaehtojensa mukaisesti. 
 
Rekisteriin kerättyjä puhelinnumeroita voidaan luovuttaa puolueeseen kuuluvalle 
alaorganisaatiolle, kuten piiri- tai liittojärjestölle muiden, käyttötarkoitukseltaan vastaavien 
rekisterien perustamista varten. Mikäli tiedot vastaanottanut alaorganisaatio perustaa 
tällaisen rekisterin, se kuitenkin pyytää rekisteröidyiltä erikseen lupaa, ennen kuin liittää 
heidät omaan rekisteriinsä. Puhelinnumeroita voidaan ennen luovutusta verrata puolueen 
jäsenmaksu- ja henkilötietorekisterin tietoihin luovutettavan joukon rajaamiseksi, mutta 
tietoja ei yhdistetä pysyvästi keskenään. 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 
Rekisterinpitäjä ei käytä kerättyjä tietoja ei käytetä pelkästään automaattiseen käsittelyyn 
perustuvaan päätöksentekoon. Tietoja voidaan kuitenkin käyttää profilointiin osittain 
automaattista päätöksentekoa varten siten, että rekisterin puhelinnumeroita verrataan 
jäsenmaksu- ja henkilötietorekisterin tietoihin haluttaessa rajoittaa puolueen 
alaorganisaatioille luovutettavien henkilötietojen joukkoa. 
 
Tietojen käsittelijänä toimiva Whatsapp saattaa käyttää tietoja omissa tietosuojaehdoissaan 
kuvatulla tavalla myös sellaisiin automaattiseen käsittelyyn perustuviin tarkoituksiin, joita 
tässä ei ole kuvattu. 
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