TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä

3.5.2018

1a
Rekisterinpitäjä

Nimi

Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry
Osoite

Kutomotie 6 A, 00380 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

info@hopeyhdistys.fi
Nimi
2
Eveliina Hostila
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Kutomotie 6 A, 00380 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
eveliina.hostila@hopeyhdistys.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Vapaaehtoisrekisteri

Rekisteröidyt ovat yhdistyksen vapaaehtoisia. Tietoja käytetään vapaaehtoistoiminnan koordinointiin
ja tiedottamiseen.
Henkilötietolaki 8§

Rekisteröidyn tiedot:
- nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
- sovitut tehtävät ja vastuut sekä niihin mahdollisesti liittyvät lisähuomiot

6
Tiedot saadaan vapaaehtoistoiminnan sopimuksesta tai henkilön muutoin ilmoittamista
Säännönmu- tiedoista (puhelimitse, meilitse tai tapaamisessa kirjattuna).
kaiset tietolähteet
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7
Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille tahoille.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Rekisteritietojen teknisen toteuttamisen johdosta tietoja voi fyysisesti sijaita EU:n tai ETA:n
ulkopuolisissa tietojärjestelmissä henkilötietolain edellyttämällä tavalla (Henkilötietolaki 22§ ja 22a§)

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain vaitiolovelvollisuuteen
kirjallisesti sitoutuneilla yhdistyksen henkilöillä.
Manuaalinen aineisto tuhotaan, kun henkilö on ilmoittanut lopettavansa vapaaehtoistoiminnan
tai kun henkilön katsotaan (tiedustelujen jälkeen) lopettaneen vapaaehtoistoiminnan.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Atk:lla käsiteltävät tiedot on suojattu salasanoin ja käyttöoikeusrajoituksin sekä yhdistyksen
ulkopuolelta, että yhdistyksen sisällä. Tietoja käsittelevät vai ne yhdistyksen henkilöt, joille se
tehtävien hoitamisen kannalta on välttämätöntä ja jotka ovat kirjallisesti vaitiolovelvollisuuteen
sitoutuneet.
Tiedot poistetaan kaikista järjestelmistä, kun henkilö on ilmoittanut lopettavansa
vapaaehtoistoiminnan tai kun henkilön katsotaan (tiedustelujen jälkeen) lopettaneen
vapaaehtoistoiminnan.
10
Tarkastusoikeus

Vapaaehtoisella on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa (Henkilötietolaki 26-28§).
Tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti joko:
- omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai tietosuojavaltuutetun toimiston laatimalla
tarkastuspyyntölomakkeella, joka tulee lähettää osoitteeseen Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry,
Kutomotie 6 A, 00380 Helsinki.
tai
- henkilökohtaisesti asioimalla tiedot kirjanneessa yhdistyksen toimipisteessä

11
Vapaaehtoisella on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista (Henkilötietolaki
Oikeus vaatia 29§).
tiedon
korjaamista Korjauspyyntö on esitettävä joko:
- sähköpostilla osoitteeseen info@hopeyhdistys.fi
tai
- omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai tietosuojavaltuutetun toimiston laatimalla
korjaamisvaatimuslomakkeella, joka tulee lähettää osoitteeseen Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry,
Kutomotie 6 A, 00380 Helsinki
tai
- henkilökohtaisesti asioimalla tiedot kirjanneessa yhdistyksen toimipisteessä

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

