Tietosuojaseloste
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n
mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

1. Rekisterin nimi
Keski-Suomen kehitysvammaisten tuki ry:n rekisteri ennakkoilmoittautumisista tapahtumiin ja
harrastusryhmiin

2. Rekisterinpitäjä
Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry
Rivipolku 2 as 2
40950 MUURAME

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa
Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry
Yhdistyskoordinaattori
Liisa Ansio
Matarankatu 6 A
40100 JYVÄSKYLÄ

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään tapahtumien ja harrastusryhmien ennakkoilmoittautumiseen. Tietoja annetaan
vain yhdistyksen nimetylle henkilölle osoitetarrojen tulostukseen ja sähköpostilistojen luomiseen.

5. Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietojen vapaaehtoinen luovuttaminen.

6. Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilö- ja yhteystiedot)
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
sukunimi, etunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan suoraan ilmoittautuneille.

8. Tietojen säilyttämisaika
Tietoja säilytetään niin kauan kuin tietoja tarvitaan, korkeintaan siihen asti kun
ennakkoilmoittautuminen siirretään varsinaiseen ilmoittautumisrekisteriin tai poistetaan rekisteristä
tapahtuman tai harrastusryhmän alettua.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietoja käsittelee Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry:n työntekijä, joka tuottaa suoraan
jäsenille palveluita.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tiedot siirretään jäsenen pyynnöstä ja luvalla tapahtumien
ja harrastusryhmien omiin rekistereihin.

11. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Käyttäjien profilointi
Tietoja ei käytetä profilointiin.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada
niistä pyydettäessä kopiot. Rekisteröidyllä on myös yhdistyslain perusteella oikeus tutustua omiin
rekisteritietoihinsa. Tämä tapahtuu yhdistyksen toimihenkilöiden kautta. Rekisteröidyn henkilöllisyys
varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä.
Korjausoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista.
Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.
Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta
viivästystä rekisteristä.
Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus käsittelystä valvontaviranomaiselle.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on tallennettu Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry tietokantaan, joka on
suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla. Tietokantaa ja
varmuuskopiota säilytetään lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, joissa on kulunvalvonta. Tietoihin
pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Paperiset tulosteet rekisteristä säilytetään

lukitussa huoneessa vain sen aikaa kun niitä käytetään jonka jälkeen ne tuhotaan sertifioidun
paperintuhoamispalvelun kautta.
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää rekisterin pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä
määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää
henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumista valvotaan.
Rekisterin käyttöoikeus on vain Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry:n palveluksessa olevilla ja
niillä yhdistyksen määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Vain heillä on
käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tunnuksia vastaanottaessaan käyttäjät allekirjoittavat
käyttäjäsopimuksen.
Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.
Mikäli tietosuojaloukkaus tai epäily tästä havaitaan, ilmoitetaan heti rekisterin yhteyshenkilölle, joka
ilmoittaa tästä Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry:n johdolle ja tietosuojavastaavalle.
Rekisterin yhteyshenkilö hoitaa myös tarvittaessa ilmoitukset rekisteröidyille ja vastaavalle
valvontaviranomaiselle.
Rekisterin yhteyshenkilö kirjaa kaikki ylös kaikki tietosuojaa koskevat tapahtumat.

15. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen,
yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 12.2.21.

