SUKAT ÄIDILLE -TEMPAUKSEN TIETOSUOJASELOSTE JA REKISTERÖITYJEN INFORMOINTI

Rekisterin nimi
Sukat äidille -tempauksen osallistujarekisteri
Rekisterin pitäjä
Marttaliitto ry, Lapinlahdenkatu 3A, 00180 Helsinki. Y-tunnus: 0116712-8
Rekisterin yhteyshenkilö
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Ritva Ikonen
+358 50 512 3329
ritva.ikonen@martat.fi
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Rekisterin oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus.
Rekisteriä käytetään osana Marttojen Sukat äidille -tempausta informaation keräämiseen ja
sen hyödyntämiseen osana kampanjaa sekä tulosten tilastointiin. Tietoja ei hyödynnetä
muuhun tarkoitukseen ja rekisteri poistetaan kampanjan jälkeen.
Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterinpitäjä käsittelee osallistujarekisterin yhteydessä seuraavia rekisteröityjen
henkilötietoryhmiä:
-

yhdistyksen nimi
osallistujan nimi (ei henkilötunnusta)
tehtyjen villasukkien määrä osana tempausta

Tietolähteet
Rekisteritiedot saadaan rekisteröityjen antaessa yhteystietonsa rekisteriin.

Tietojen luovutukset ja siirrot
Rekisteri on avoin ja on näkyvissä kaikille käyttäjille. Rekisteriin ei kerätä yhteystietoja, vain
yhdistyksen tai henkilön nimi sekä tehtyjen sukkien määrä. Näin ollen rekisteri on turvallinen
ja mahdollista jakaa avoimesti.

Tietojen suojaus ja säilytysajat
Rekisteri on kaikille avoin, eikä sitä ole erikseen suojattu. Rekisteri on voimassa kampanjan
ajan ja se poistetaan kampanjan päättymisen jälkeen, kun tarvittavat tilastoinnit on tehty.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus
-

-

saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot
vaatia virheellisen tiedon oikaisua
vaatia tiedon poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet
peruuttaa antamansa suostumus tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin
kuin käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista
tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle
erityisistä henkilökohtaisista syistä vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja
muita käsittelytoimia, mikäli niiden perusteena on rekisterin pitäjän asiakassuhde ja
oikeutettu etu. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen
tilanne, jonka perusteella hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä
toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein
milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy
suoramarkkinointiin.

Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti edellä nimetyille rekisterin yhteyshenkilöille.
Rekisterin pitäjä voi pyytää varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön
käsittelyä.

Tietosuojaselosteen muutokset
Tätä selostetta voidaan muuttaa ja päivittää.
Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja tutustutte mahdollisiin muutoksiin
selosteessa.
Seloste on päivitetty 6.11.2018.

