TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§
Laatimispäivä 11.10.2018

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Käymäläseura Huussi ry
Väinämöisenkatu 19
33540 Tampere
toimisto@huussi.net
www.huussi.net

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi
Sanna Kärkkäinen
Käymäläseura Huussi ry
Väinämöisenkatu 19
33540 Tampere
toimisto@huussi.net
050 301 2539

3. Rekisterin nimi

Käymäläseura Huussi ry:n tapahtumien ja
koulutuksien osallistuja- ja asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on
yhdistyksen tapahtumiin ja koulutuksiin
osallistuminen.
Käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.
5. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä voidaan käsitellä rekisterinpitäjän
tapahtumaan tai koulutukseen ilmoittautuneen
rekisteröidyn tietoja. Rekisteröity syöttää itse
nämä ilmoittautumistiedot, joita ovat nimi,
titteli, organisaatio/työnantaja, osoite- ja muut
yhteystiedot sekä mahdollinen
erityisruokavaliotieto.
Rekisterin ylläpidossa ja kerättyjen tietojen
käytössä noudatetaan henkilötietolakia
(523/1999) 10 § ja 24 §.

6. Tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään
tapahtumiin ja koulutuksiin ilmoittautumisen
yhteydessä. Rekisteriin syötettäviä tietoja
voidaan saada myös sidosryhmiltä, joiden kanssa
järjestetään yhteistä tilaisuutta tai koulutusta.

7. Tietojen luovutukset ja siirrot
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei
säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen
ulkopuolelle, ei myöskään EU -alueen tai ETA:n
ulkopuolelle.
Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille
osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja
puolestamme antamamme toimeksiannon
perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa
käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin
kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen kuten
esimerkiksi tapahtuman tai koulutuksen
järjestämiseen. Käyttäessämme alihankkijoita
huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että
tietojen käsittely tapahtuu Tietosuojaselosteen
mukaisesti.

8. Tietojen suojaus ja säilytysajat
Rekisterin henkilötietoja yhdistyksessä
käsittelevät tapahtumien ja koulutusten kutsujen
lähettäjät. Jos tapahtumaan ja koulutukseen on
osallisena lisäksi toinen järjestäjätaho, voidaan
rekisterin tietoja jakaa myös tällaiselle taholle.
Lisäksi, jos tapahtuman tai koulutuksen
järjestämiseen on saatu ulkopuolista rahoitusta,
raportoidaan rahoittajalle niiden edellyttämällä
tavalla esim. keräämällä tapahtumaan tai
koulutukseen osallistuneiden nimilistat ja
allekirjoitukset. Tapahtumiin ja koulutuksiin
osallistuvien henkilötiedot kerätään sähköisiin
tietokantoihin, ja sen käyttöön tarvitaan
salasanat. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot
sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät
käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan,
kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen
kannalta.
9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi
koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja
vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai
poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet.
Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa
suostumuksensa tai muuttaa sitä.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen
mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa
käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus
henkilötietojen käsittelystä
valvontaviranomaiselle.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä
on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia
käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä
rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne,
jonka perusteella vastustat käsittelyä.
Reksiterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta
vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan
laissa säädetyin perustein.
10. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja
pyynnöt tulee esittää kirjallisesti ja
allekirjoitettuna kohdassa kaksi (2) nimetylle
yhteyshenkilölle.
11. Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme
muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä.
Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme
informoida näistä myös muulla tavoin, kuten
sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta
ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte
säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte
mahdolliset muutoksemme selosteessa.

