VILPPU-VAPAAEHTOISTOIMINNAN TIETOSUOJASELOSTE JA REKISTERÖITYJEN INFORMOINTI

Rekisterin nimi
Vilppu-vapaaehtoistoiminnan rekisteri
Rekisterin pitäjä
Marttaliitto ry, Lapinlahdenkatu 3A, 00180 Helsinki. Y-tunnus: 0116712-8
Rekisterin yhteyshenkilö
Hankekoordinaattori
Maria Uitto
050 307 7102
maria.uitto@martat.fi
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Rekisterin oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus.
Rekisteriä käytetään Vilppu-hankkeen vapaaehtoisten kontaktointiin rekrytointivaiheessa
sekä vapaaehtoisten tiedottamiseen. Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön tiedotteiden
lähettämiseen ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.
Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterinpitäjä käsittelee vapaaehtoisrekisterin yhteydessä seuraavia rekisteröityjen
henkilötietoryhmiä:
-

nimi (ei henkilötunnusta)
puhelinnumero
sähköpostiosoite
yhdistys, jonka jäsenenä on
vapaaehtoistoimintaan liittyvät kiinnostuksen kohteet

Tietolähteet
Rekisteritiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään heidän ilmoittaessaan kiinnostuksensa
vapaaehtoiseksi Vilppu-toimintaan.

Tietojen luovutukset ja siirrot
Tietoja voidaan luovuttaa palveluntarjoajille rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten
postitus- ja muiden palvelujen tuottamiseksi sekä rekisterin edellyttämän palvelintilan ja
muun teknisen ylläpidon ja varmistuksen toteuttamiseksi.
Tietoja luovutetaan Marttapiirien työntekijöille vapaaehtoisten yhteydenottoa sekä
tiedottamista varten.

Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisten tahojen suoramarkkinointiin vain, mikäli rekisteröity
on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa.
Tietoja ei luovuteta EU/ETA alueen ulkopuolelle.
Tietojen suojaus ja säilytysajat
Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, joka on suojattu
käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat on
salattu. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat
oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.
Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan.
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 9.11.2018.

