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Suomen Punaisen Ristin suorittamaan henkilötiedusteluun  
liittyvä henkilötietojen käsittely 

 
Suomen Punainen Risti on osa Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liikkeen humanitaarista 
perheenyhdistämisverkostoa, joka auttaa selvittämään kadonneiden henkilöiden kohtaloa ja olinpaikkaa sekä 
palauttamaan ja säilyttämään perheyhteydet esimerkiksi aseellisen konfliktin, muuttoliikkeen tai luonnon-
katastrofin seurauksena toisistaan erilleen joutuneiden perheenjäsenten välillä.   
 
Suomen Punainen Risti kerää ja käsittelee sinua ja etsittävää omaista koskevia tietoja (jäljempänä 
”henkilötiedot”), jotta se voi auttaa sinua löytämään etsittävän omaisesi. Sen varmistamiseksi, että olet täysin 
tietoinen kaikista asiaan liittyvistä seikoista ja että yksityisyyttäsi kunnioitetaan, Suomen Punaisen Ristin on 
jaettava sinulle joitakin tietoja sekä esitettävä sinulle muutamia kysymyksiä. 
 
Suomen Punaisen Ristin on jaettava tietoja, mukaan lukien henkilötietojasi ja/tai etsittävän omaisesi 
henkilötietoja, tietyille kolmansille osapuolille yksinomaan humanitaarisia tarkoituksia varten, jotta ne voivat 
osallistua omaisesi etsintään. Vaihtoehtoisesti tai edellä mainitun lisäksi meidän saattaa olla välttämätöntä 
julkaista näitä tietoja.  Suomen Punainen Ristin on meille jakamiesi henkilötietojen ainoa rekisterinpitäjä, ellei 
kyseisiä tietoja jaeta tai kunnes kyseiset tiedot jaetaan ulkoiselle osapuolelle. 
 
Suomen Punaiselle Ristille saattaa erityisesti tulla tarve jakaa tietoja seuraaville tahoille:  
 
Ukrainan tilanteeseen liittyviin kadonneisiin perheenjäseniin liittyvät tiedot jaetaan Punaisen Ristin 
kansainvälisen komitean Central Tracing Agency Bureaulle, joka keskittää ja jakaa edelleen tiedot kadonneen 
kohtalon ja/tai olinpaikan selvittämiseksi. Central Tracing Agency voi olla yhteydessä muihin Punaisen Ristin tai 
Punaisen Puolikuun liikkeen osiin kuten esimerkiksi Punaisen Ristin kansainvälisen komitean valtuuskunta 
Venäjän federaatiossa, Venäjän Punainen Risti, Punaisen Ristin kansainvälisen komitean valtuuskunta 
Ukrainassa, Ukrainan Punainen Risti, ja naapurimaiden Punaisen Ristin kansalliset yhdistykset. 
 
Erityisesti Central Tracing Agency Bureau saattaa joutua jakamaan etsityn henkilön tiedot molempien kanssa: 
-  Ukrainan valtion viranomaiset (mukaan lukien puolustusministeriö); ja 
-  Venäjän valtion viranomaiset (mukaan lukien puolustusministeriö); 
-  Muut kansainväliset järjestöt (esim. UNHCR, UNICEF, MSF jne.); 
 
Tietoja (myös kuvia) saatetaan julkaista seuraavilla tavoilla: 

- paperisena kirjasena tai julisteissa ja/tai sähköisesti mm. Trace the Face sivusto.  
 
Käytämme meille toimittamiasi tietoja ainoastaan perheyhteyksien palauttamiseen liittyviin toimiin ja 
kadonneiden henkilöiden kohtaloiden ja olinpaikkojen selvittämiseen. Huomaa, että Suomen Punaisella Ristillä 
saattaa olla oikeudellinen velvollisuus jakaa joitakin henkilötietoja paikallisille tai kansallisille viranomaisille 
erityisesti lainvalvontaan tai kansalliseen turvallisuuteen liittyvissä tarkoituksissa.  
 
Suomen Punainen Risti säilyttää keräämiämme henkilötietoja siihen saakka, kunnes etsityn omaisesi kohtalo ja 
olinpaikka on saatu selville, perheyhteys on palautettu tai lisätoimia ei enää tarvita. Suomen Punainen Risti voi 
edelleen säilyttää henkilötietoja arkistointitarkoituksia, kuten historiantutkimusta, tilastointia tai koulutusta, 
varten.  
 
Ota yhteyttä mikäli 

- sinulla on kysyttävää, haluat tehdä valituksen tai saada lisätietoja siitä, miten käsittelemme 
henkilötietojasi 

- haluat pyytää pääsyn meille antamiisi henkilötietoihin, muuttaa meille antamiasi henkilötietoja tai 
poistaa ne. 


