COVIDSafe-sovelluksen
tietosuojaseloste
Lue, miten henkilötietojasi käsitellään.
Tällä sivulla
• Mitä henkilötietoja kerätään ja miksi?
• Miten henkilötietoja kerätään?
• Miten henkilötiedot säilytetään?
• Miten henkilötietoja käytetään ja paljastetaan?
• Voiko henkilötiedot poistaa?
• Voiko käyttäjä oikaista henkilötietojaan tai päästä niihin?
• Lisätietoja yksityisyydensuojasta
• Ota yhteyttä
Lue COVIDSafe-sovelluksen tietosuojaseloste muilla kielillä kuin englanniksi.
Australian terveysministeriö (Department of Health) ottaa Digitaaliviraston (Digital
Transformation Agency) tuella käyttöön COVIDSafe-sovelluksen, joka auttaa
osavaltioiden ja territorioiden terveysviranomaisia (terveysviranomaiset) kontaktien
jäljittämisessä, jotta COVID-19-taudin leviäminen saadaan pysäytettyä.
Kontaktien jäljittäminen on keskeinen kansanterveydellinen toimenpide epidemian
puhjetessa. Se tarkoittaa sellaisten henkilöiden tunnistamista, jotka ovat
mahdollisesti olleet kontaktissa COVID-19-tartunnan saaneeseen, jotta heitä voidaan
ohjeistaa toimenpiteisiin, joilla pysäytetään COVID-19-taudin leviäminen edelleen
(esimerkiksi testauttamaan itsensä tai eristäytymään).
Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten COVIDSafe-sovelluksen kautta kerättyjä
henkilötietoja käsitellään yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön (Privacy Act
1988 ) mukaisesti. Lakia muutettiin kansanterveyteen liittyviä kontaktitietoja
koskevalla yksityisyydensuojamuutoksella (Privacy Amendment (Public Health
Contact Information) Act 2020) toukokuussa 2020 vahvistamaan COVIDSafesovelluksen käyttäjien yksityisyyden suojaa ja sovelluksen kautta kerättyjen tietojen
suojaa.
Terveysministeriön päällikkö (Secretary of the Department of Health) on nimennyt
digitaaliviraston (Digital Transformation Agency) (me, meitä, meidän) hallinnoimaan
kansallista COVIDSafe-tietovarastoa. Se kerää, käyttää ja paljastaa henkilötietojasi
vain näiden periaatteiden ja yksityisyyden suojaa koskevan lain (Privacy Act 1988)
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mukaisesti. Australian terveysministeriöllä ei ole pääsyä sovellusta käytettäessä
kerättyihin henkilötietoihin.

Mitä henkilötietoja kerätään ja miksi?
Keräämme henkilötietoja helpottamaan kontaktien jäljittämistä, kun rekisteröidyt
COVIDSafe-sovelluksen käyttäjäksi, käytät sovellusta, tai lataat siihen tietoja.

Kun rekisteröidyt COVIDSafe-sovelluksen käyttäjäksi
Pyydämme suostumustasi seuraavien tietojen keräämiseen:
•
•

•
•

matkapuhelinnumero – jotta kontaktien jäljittäjät voivat tarvittaessa ottaa
yhteyttä
nimi – jotta asiaankuuluvat terveysviranomaiset voivat vahvistaa puhuvansa
oikealle henkilölle kontakteja jäljittäessään. Helpointa on, jos annat koko
nimesi, mutta voit myös käyttää nimimerkkiä tai salanimeä
ikäryhmä – jotta terveysviranomaiset voivat tarvittaessa priorisoida tapaukset
kontaktien jäljittämistä varten
postinumero – jotta varmistetaan, että oikean osavaltion tai territorion
alueellasi työskentelevät terveysviranomaiset voivat ottaa yhteyttä ja
priorisoida tapaukset kontaktien jäljittämistä varten, esimerkiksi alueet, joilla
tartuntoja on paljon

Jos olet alle 16-vuotias, vanhempasi tai holhoojasi on annettava suostumuksensa
rekisteröinti- ja kontaktitietojen keräämiseen.

Kun käytät COVIDSafe-sovellusta
Sovellus tallentaa vain seuraavat kontaktitiedot: (1) salattu käyttäjätunnus, (2)
kontaktin päivämäärä ja kellonaika, (3) Bluetooth-signaalin voimakkuus ja (4) kanssasi
kontaktissa olleiden COVIDSafe-sovelluksen käyttäjien puhelimen merkki ja malli.
Nämä tiedot tallennetaan myös toisten käyttäjien laitteisiin ja säilytetään salatussa
muodossa.
Salattu käyttäjätunnus luodaan kahden tunnin välein. Se kirjataan digitaaliviraston
hoitamaan kansalliseen COVIDSafe-tietovarastoon (tietovarasto) siltä varalta, että
tunnistusta tarvitaan kontaktien jäljittämistä varten.
Sijaintitietoja (tietoja, joita voitaisiin käyttää jäljittämään liikkumistasi) ei kerätä
milloinkaan. Kukaan käyttäjä ei voi nähdä laitteelleen tallennettuja kontaktitietoja,
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sillä ne on salattu. Salattujen kontaktitietojen purkamisen yritys on rikos. Laitteelle
tallennetut kontaktitiedot poistetaan automaattisesti 21 päivän kuluttua.
Me emme pääse laitteelle tallennettuihin kontaktitietoihin, emmekä voi antaa niitä
terveysviranomaisille, ellei ja ennen kuin COVIDSafe-sovelluksen käyttäjä antaa
suostumuksensa siihen, että tiedot ladataan tietovarastoon.

Jos saat positiivisen COVID-19-testituloksen
Terveysviranomainen ottaa yhteyttä ja pyytää suostumustasi siihen, että
matkapuhelinnumerosi kirjataan tietovarastoon sinulle SMS-viestinä lähetettävän
PIN-koodin luomista varten.
Kirjaamalla saamasi PIN-koodin annat suostumuksesi siihen, että laitteellasi olevat
kontaktitiedot ladataan tietovarastoon annettavaksi terveysviranomaisille kontaktien
jäljittämistä varten.
Jos toinen käyttäjä saa positiivisen COVID-19-testituloksen, hän voi ladata
kontaktitietonsa, jotka saattavat sisältää tietoja hänen kontaktistaan sinun kanssasi.

Miten henkilötietoja kerätään?
COVIDSafe-sovelluksen käyttäminen on täysin vapaaehtoista. Voit asentaa tai
poistaa COVIDSafe-sovelluksen milloin tahansa.
COVIDSafe-sovellusta käytettäessä keräämme:
•
•
•

•
•

rekisteröintitietosi, kun SMS-viestillä saamasi PIN-koodin kirjaaminen on
onnistunut
salatun käyttäjätunnuksesi tiedot, kun COVIDSafe-sovellus on avattu tai
käytössä laitteellasi
tiedon positiivisesta COVID-19-testituloksesta, kun annat
terveysviranomaiselle luvan lähettää SMS-viestin, jotta voit ladata
kontaktitiedot
kontaktitietosi, jos saat positiivisen COVID-19-testituloksen ja päätät ladata
laitteellasi olevat kontaktitiedot
toisen COVIDSafe-sovelluksen käyttäjän kontaktitiedot, jos hän saa positiivisen
COVID-19-testituloksen ja päättää ladata laitteellaan olevat kontaktitiedot,
joissa saattaa olla tiedot hänen kontaktistaan kanssasi.

Kenenkään ei pitäisi kokea painostusta COVIDSafe-sovelluksen asentamiseen tai sen
käytön jatkamiseen tai suostumiseen kontaktitietojen lataamiseen tietovarastoon.
Privacy Act 1988 kieltää painostuksen. Jos koet, että sinua painostetaan tekemään
mitään näistä edellä mainituista asioista, voit valittaa asiasta Australian
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tietosuojavaltuutetulle: Office of the Australian Information Commissioner, ja/tai
Australian liittovaltion poliisille (Australian Federal Police).

Miten henkilötiedot säilytetään?
Kaikki rekisteröintitiedot, salatut käyttäjätunnukset ja kontaktitiedot säilytetään
tietovarastossa. Se on Australiassa sijaitsevaa infrastruktuuria käyttävä pilvipalvelu,
joka on luokiteltu soveltuvaksi tallettamaan tietoja turvattuun (‘protected’)
turvatasoon asti.
Poistamme kaikki tietovaraston tiedot niin pian kuin mahdollista terveysministerin
määräämän COVIDSafe-tietojakson päättymispäivän jälkeen, kuten Privacy Act 1988
edellyttää.
Laitteesi kontaktitiedot poistuvat automaattisesti 21 päivää kontaktin jälkeen. Ne
poistuvat myös, jos poistat COVIDSafe-sovelluksen laitteestasi tai lataat
kontaktitiedot tietovarastoon.

Miten henkilötietoja käytetään ja paljastetaan?
Käytämme tai paljastamme henkilötietojasi, jotta terveysviranomaiset voivat jäljittää
tartunnan saaneen kontakteja. Siihen sisältyy:
•
•

•

matkapuhelinnumerosi käyttäminen, johon lähetämme SMS-viestin, joka
vahvistaa numerosi tai kontaktitietojen latauksen
salattujen käyttäjätunnusten käyttäminen ladatuissa kontaktitiedoissa, jotta
tunnistetaan muut COVIDSafe-sovelluksen käyttäjät, joiden kanssa positiivisen
testituloksen saanut COVIDSafe-sovelluksen käyttäjä on ollut kontaktissa
viimeisen 21 päivän aikana (kontaktikäyttäjät)
terveysviranomaisille annettu pääsy kontaktikäyttäjien rekisteröintitietoihin ja
kontaktitietoihin kontaktien jäljittämistä varten

Kontaktikäyttäjiä saatetaan ohjeistaa noudattamaan oman osavaltionsa tai
territorionsa edellyttämiä toimenpiteitä (kuten eristäytyminen). Toimenpiteiden
noudattamatta jättäminen saattaa rikkoa kyseisen osavaltion tai territorion lakia.
Käytämme tai paljastamme henkilötietojasi myös:
•
•

varmistaaksemme COVIDSafe-sovelluksen tai tietovaraston asianmukaisen
toiminnan, koskemattomuuden ja turvallisuuden
tuottaaksemme anonymisoitua tilastotietoa COVIDSafe-sovelluksen
rekisteröintimääristä
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•
•

•

vahvistaaksemme oikeiden tietojen poiston, jos pyydät tietovarastoon
talletettujen henkilötietojen poistamista
tietosuojavaltuutetulle (Information Commissioner), jotta hän voi suorittaa
tehtäviään tai käyttää toimivaltaansa yksityisyydensuojaa koskevan
lainsäädännön (Privacy Act 1988) osan VIIIA mukaisesti tai siihen liittyen
jos se on tarpeen, tutkimuksia tai syytteen nostamista varten
yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön (Privacy Act 1988) osan VIIIA
mukaisesti

Emme käytä tai paljasta henkilötietojasi mistään muusta syystä.

Voiko henkilötiedot poistaa?
Voit myös poistaa COVIDSafe-sovelluksen milloin tahansa. Se poistaa
automaattisesti kaikki laitteellesi tallennetut tiedot ja lopettaa sen, että toiset
käyttäjät keräävät kontaktitietojasi.
COVIDSafe-sovelluksen poistaminen ei automaattisesti poista tietoja, jotka on jo
ladattu tietovarastoon, tai kontaktitietojasi, jotka on tallennettu toisen käyttäjän
laitteeseen viimeisen 21 päivän aikana, jotka voidaan vielä ladata tietovarastoon ja
käyttää kontaktien jäljittämiseen. Jos haluat, että tietovarastoon talletetut
kontaktitiedot poistetaan, voit erikseen pyytää meitä poistamaan tietosi.

Voiko käyttäjä oikaista henkilötietojaan tai päästä
niihin?
Voit:
•
•
•

muuttaa rekisteröintitietojasi poistamalla COVIDSafe-sovelluksen ja
asentamalla sen uudelleen
pyytää tietovarastoon talletettujen rekisteröintitietojen poistamista ottamalla
yhteyttä meihin
rekisteröidä oikeat tiedot COVIDSafe-sovellukseen

Jotta varmistetaan, että COVIDSafe-sovellus on mahdollisimman turvallinen,
käyttäjällä ei ole pääsyä tietovarastoon talletettuihin tietoihinsa.

Lisätietoja yksityisyydensuojasta
Lisätietoja COVIDSafe-sovelluksesta ja oikeudestasi yksityisyyteen on Australian
tietosuojavaltuutetun (Australian Information Commissioner) yhteenvedossa siitä,
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miten yksityisyydensuojaa koskevaa lainsäädäntöä (Privacy Act 1988) sovelletaan
Australian hallituksen COVIDSafe-sovellukseen.

Ota yhteyttä

COVIDSafe-sovellukseen liittyvät tietosuojatiedustelut ja kantelut
Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja COVIDSafe-sovelluksen yksityisyyden suojasta tai
tiedustellaksesi tietosuojasta tai tehdäksesi kantelun.
Privacy officer (tietosuojasta vastaava virkamies)
Puhelin
Postiosoite:
Digital Transformation Agency
GPO Box 457, Canberra, ACT 2601

privacy@dta.gov.au
02 6120 8707

Tietosuojasta vastaava virkamies (Privacy Officer) lähettää yleiset tiedustelut vastattavaksi
Australian terveysministerölle (Australian Government Department of Health). Tietosuojasta
vastaava virkamies käsittelee yksityishenkilöiden tekemät kantelut tietosuojasta
yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön (Privacy Act 1988) mukaisesti, joka edellyttää
tietosuojan loukkausten lähettämistä tutkittavaksi Australian tietosuojavaltuutetun virastoon
(Office of the Australian Information Commissioner).

Voit myös:
•
•

tehdä kantelun suoraan Australian tietosuojavaltuutetulle Office of the
Australian Information Commissioner ja/tai
tehdä kantelun Australian liittovaltion poliisille Australian Federal Police.

Viimeksi päivitetty:

7.7.2020
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Avainsanat:
•
•

Tartuntataudit
Kiireellinen terveydenhoito
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