Tyhjennä lomake

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

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

16.5.2017

Nimi (y-tunnus)

Keski-Suomen Yhteisöjen tuki ry
Osoite

Matarankatu 4-6, 40100 Jyväskylä
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

Raili Haaki, raili.haaki@kyt.fi
Nimi

2
Anni Viinikainen, Yhdessä enemmän -hanke
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Matarankatu 6 A1
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

anni.viinikainen@kyt.fi p. 050 3628235
3
Rekisterin
nimi

Yhdessä enemmän -hankkeen kielikaveritoiminnan kaverirekisteri

4
Rekisteriä käytetään vapaaehtoisessa kielikaveritoiminnassa. Toiminnasta kiinnostuneet
Henkilötietojen käsittelyn täyttävätä kielikaverilomakkeen tai ilmoittautuvat sähköpostitse, jossa ilmoitetut tiedot
tarkoitus
tallennetaan kaverirekisteriin. Ilmoittautuneita henkilöitä yhdistetään kielikaveripareiksi

rekisterin avulla.
Rekisteritietoja voidaan käyttää myös toiminnan suunnitteluun ja seuraan, jolloin tietoja
käsitellään nimettöminä.

5
Rekisterin
tietosisältö

Kielikaverihakijoista kerätään seuraavat tiedot; nimi, ikä, sukupuoli, asuinpaikkakunta,
äidinkieli, kieli jota haluaa oppia kielikaverin kanssa sekä mahdollisen huoltajan
yhteystiedot.
Rekisterinpitäjä voi lisätä rekisteriin tietoja, jotka liittyvät kielikaveritoimintaan
osallistumiseen.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Tiedot saadaan suoraan kielikaverihakijoilta.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Täyttämällä kielikaverihakemusken kielikaverihakija antaa luvan välittää yhteystietonsa
Tietojen
säännönmu- sopivalle kielikaverille. Yhteystietojen avulla kielikaverit pitävät yhteyttä toiminnan ajan.
kaiset luovutukset

8
Tietojen siir- Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Jos jäsenrekisteri tulostetaan paperille, se säilytetään lukitussa tilassa. Tulostetut versiot
hävitetään tietoturvalain mukaan asianmukaisia tietoturva-asitioita käyttäen.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Jäsenrekisteri on sähköisessä muodossa. Sen käyttöoikeus on rajattu käyttäjätunnuksilla
niille henkilöille, joilla on tarve käyttää tai päivittää rekisterin tietoja.

10
Tarkastusoikeus

Kielikaverihakijalla on oikeus tarkastaa itsenään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä
tarvittaessa kopiot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kielikaverirekisterin yhteyshenkilölle.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Kielikaverihakijalla on oikeus vaatia itsenään koskevan virheellisen rekisteritiedon
korjaamista. Korjauspyyntö tulee osoittaa kielikaverirekisterin yhteyshenkilölle.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Henkilötietolain 30§ mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää
käsittelemästä hänät itsenään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta sekä samoin kuin
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Tulosta

