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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

16.5.2018

Nimi

TATU ry
Osoite

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

Nimi
2
Kirsi Rönkä
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä PL 1188, 70211 Kuopio
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
044 274 7618, kirsi.ronka@tatury.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

TATU ry:n vapaaehtoistoiminta

TATU ry:n päävastuullisesti järjestämän vertaistukitoiminnan järjestämisessä tarvittavien
henkilötietojen kerääminen ja käsittely. Tietoja käytetään ainoastaan vapaaehtoistoiminnan
järjestämiseen, johon henkilö on sitoutunut, toteuttamista ja tiedottamista varten.
Tietoja säilytetään niin kauan, kunnes vapaaehtoiseksi sitoutunut henkilö luopuu vapaaehtoisena
toimimisesta. Sitoumukset tarkistetaan joka toinen vuosi. Vpaaehtoisena toimimisen päättyessä
kaikki tapahtumaan liittyvät sähköiset ja paperiset henkilötietoja sisältävät dokumentit tuhotaan
lukuun ottamatta valokuvia ja näihin liittyviä valokuvauslupia.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
sukunimi, etunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
ruokavalio, erityistä huomioitavaa ja mihin vapaaehtoistoiminnan muotoon henkilö on halukas,
valokuvauslupa sekä digitaalisessa muodossa olevia valokuvia ihmisistä jotka ovat antaneet
suostumuksensa valokuvaukseen. Tämän lisäksi rekisteri voi sisältää yhteyshenkilön nimen,
osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen..

6
Tiedot saadaan suoraan ilmoittajalta sähköisellä Webrobol-lomakkeella. Puhelimella ja paperisilla
Säännönmu- lomakkeilla vastaanotetut sitoumukset kirjataan myös Webropol-ohjelmistoon.
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Henkilön yhteystietoja (nimi, puhelinnumero, sähköposti) voidaan sovitusti luovuttaa
vertaistukettavalle henkilölle tai hänen läheiselleen.

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

2

Tietoja ei siirretä muihin järjestelmiin tai luovuteta toiminnan ulkopuolisille tahoille. Tietoja (nimi,
eikoisruokavalio, erityinen tuen tarve esim. invahuone) voidaan luovuttaa esimerkiksi majoitus- ja
ruokailupalveluiden järjestäjille kuten hotelleille ja pitopalveluille tapahtumien järjestämisen
mahdollistamiseksi. Mikäli tapahtumiin sisältyy osallistujilta laskutettavia palveluita, voidaan tietoja
luovuttaa TATU ry:n hallinnon laskutettaviksi.

Toiminnasta otettuja paperisia tulosteita säilytetään lukituissa tiloissa samoin kuin tapahtumiin liittyviä
valokuvia.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Henkilötietojen käsittelijöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
Jokaisella 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 vertaistukitoiminnan järjestämisessä. 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 tapahtuman yhteyshenkilölle.

11
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee
Oikeus vaatia osoittaa tapahtuman yhteyshenkilölle.
tiedon
korjaamista

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

