TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

20.5.2018

Nimi

TATU ry
Osoite

PL 1188, 70211 Kuopio
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Nimi
2
Marjo Juuti-Tavi
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä PL 1188, 70211 Kuopio
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
044 711 7107, marjo.juuti-tavi@tatury.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

TATU ry ALUVE-hankkeen kohderyhmän tiedotuslista

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilön nimen, sähköpostin, kotikunnan sekä tiedon sairastaako narkolepsiaa vai
onko sairastavan läheinen.

TATU ry:n ALUVE-hankkeen toiminnan tiedottamiseen.
Tietoja säilytetään hankkeen toiminnan ajan. Kun hankkeen toiminta loppuu rekisterissä olijoilta
kysytään haluavatko he TATUn vertaistoiminnan tiedotuslistalle.Jos henkilö ei halua ko. listalle
hankkeen loppumisen jälkeen, kaikki henkilötiedot hävitetään.

6
Tiedot saadaan suoraan ilmoittajalta sähköisellä Webrobol-lomakkeella. Paperisilla lomakkeilla tai
Säännönmu- suullisesti vastaanotetut ilmoitukset kirjataan myös Webropol-ohjelmistoon.
kaiset tietolähteet
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7
Tietoja ei siirretä muihin järjestelmiin.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Henkilötietojen käsittelijöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
Jokaisella vertaistukeen liittyvällä toiminnalla ja tapahtumalla on omat määrätyt käsittelijänsä.
Ohjelmiston tietokannat sijaitsevat palveluntarjoajan varmistetussa ja valvotussa laiteympäristössä.
Rekisterin käyttöoikeus on vain TATU ry:n palveluksessa olevilla määritellyillä henkilöillä, jotka
tarvitsevat tietoja ALUVE-hankkeen vertaistukitoiminnasta. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on
salassapitovelvollisuus. Webropol tallentaa rekisterin lokitiedot.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä
kopiot. Rekisteröidyllä on oikeus saada selvitys rekisterin tietosisällöstä ja tietosisällön käytöstä
hänelle ymmärrettävässä muodossa. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja
muutosten yhteydessä. Pyyntö tulee osoittaa ALUVE-hankkeen hankekoordinaattorille.

11
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee
Oikeus vaatia osoittaa ALUVE-hankkeen hankekoordinaattorille.
tiedon
korjaamista

12
Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta
Muut henkilö- viivästystä rekisteristä. Pyyntö tulee osoittaa ALUVE-hankkeen hankekoordinaattorille
tietojen käsittelyyn liitty- Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus käsittelystä valvontaviranomaiselle.
vät oikeudet

