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Tietolähteet
Tietoa otetaan vastaan internetin käyttäjiltä sekä INHOPE–verkoston1 jäseniltä.
Tietojen käsittelyn tarkoitus
Mahdollisesti laitonta tai lasten oikeuksia loukkaavaa internetin sisältöä tai toimintaa koskevan tiedon
vastaanottaminen ja välittäminen ennalta määriteltyjen periaatteiden mukaisesti edelleen arvioitavaksi ja
mahdollisia toimenpiteitä varten tällaiseen aineistoon tai toimintaan puuttumiseksi. 2
Käsiteltävä tieto
Nettivihje käsittelee tietoa sille välitettyjen ilmoitusten perusteella. Ilmoituksen voi tehdä nimettömästi.
Tietojen käyttäminen
Tietoa otetaan vastaan ja välitetään edelleen arvioitavaksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. Tietoa
käytetään laittoman aineiston levittämiseen liittyvään ja lasten oikeuksia loukkaavaan toimintaan
puuttumiseksi.
Tietojen luovutus
Mahdollisesti laittomaan aineistoon tai toimintaan viittaava tieto välitetään poliisille arvioitavaksi
mahdollisia toimenpiteitä varten.
Ulkomaisella palvelimella sijaitsevasta laittomaksi arvioidusta lasten oikeuksia loukkaavasta seksuaalisesta
aineistosta välitetään tieto (url-osoite) aineiston alkuperämaassa sijaitsevalle INHOPE -verkostoon
kuuluvalle Hotlinelle arvioitavaksi kyseisen maan lainsäädännön mukaan mahdollisia toimenpiteitä varten.
Verkkopalvelun ylläpidolle voidaan välittää mahdollisten käyttäjäsääntörikkomusten osalta arvioitavaksi
url-osoite palvelussa sijaitsevasta sisällöstä, etenkin silloin kun kyse on lapsille suunnatusta palvelusta tai
lapsen oikeuksia loukkaavasta sisällöstä.
Tietojen säilyttäminen
Vihjeviestejä tai niiden sisältöä ei tallenneta. Viestit poistetaan sähköpostista heti, kun niiden
säilyttämiselle ei ole tarvetta. Pääsääntöisesti viestit poistetaan välittömästi käsittelyn yhteydessä.
Tarvittaessa viesti voidaan säilyttää sähköpostissa noin kahden viikon ajan mahdollisten lisätietopyyntöjen
varalta.
Evästeet
Pelastakaa Lapset ry:n verkkosivuilla ei käytetä evästeitä (cookies), joiden avulla saataisiin tietoa
verkkosivun käytöstä ja kävijämääristä.
Tietojen suojaus
Tietojen käyttöä on suojattu teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä. Tietojen käsittelyyn osallistuvat
ainoastaan siihen määrätyt henkilöt.
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INHOPE (International Association of Internet Hotlines) www.inhope.org
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2011/92/EU lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja
seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta .
25 artikla: Lapsipornografiaa sisältävien tai levittävien verkkosivustojen vastaiset toimet
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan, että niiden alueella ylläpidetyt
lapsipornografiaa sisältävät tai levittävät verkkosivut poistetaan ripeästi, ja pyrittävä siihen, että niiden alueen
ulkopuolella ylläpidetyt vastaavat verkkosivut saadaan poistatettua.

