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SUOMEN NIVELYHDISTYS RY:N VERTAISOHJAAJAREKISTERIN SELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 25.5.2018
1. Rekisterinpitäjä ja kontakti
Suomen Nivelyhdistys ry
PL 1328, 00101 Helsinki
puhelin (09) 2712312
sähköposti: toimisto@nivel.fi

2. Rekisterin nimi
Suomen Nivelyhdistyksen vertaisohjaajat.
3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Vapaaehtoisista ohjaajista pidetään omaa excelillä hallinnoitua rekisteriä. Tarvitsemme
tiedot vapaaehtoistyöntekijöistämme yhteistyön takia. Ohjaajat täyttävät myös niin sanotun sitoutumislomakkeen antaen samalla suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.
Vapaaehtoistoiminnan vetäjä pitää excel-rekisteriä ja hänen hallussaan ovat alkuperäiset
sitoutumislomakkeet kansioon arkistoituna. Kullakin aluesuunnittelijalla on kopiot oman
alueen vapaaehtoisten sitoutumislomakkeista.
4. Mitä tietoja käsittelemme?
Käsittelemme vapaaehtoistyömme yhteydessä seuraavia jäsenen, asiakkaan tai muun
rekisteröidyn tietoja:
•
•
•

Rekisteröidyn henkilötiedot ja taustatiedot sitoutumislomakkeella.
Rekisteröidyn osoite- ja yhteystiedot excel-koosteessa.
Rekisteröidyn henkilön yhdistyksen sähköpostiosoite
(etunimi.sukunimi@nivel.fi) lisätään yhdistyksen ohjaajien omaan uutiskirjejakeluun ns. php-list-järjestelmään (erillinen tietosuojaseloste).

5. Tietolähteet
-

Tietolähteenä tietojen keruuseen on ohjaajan itsensä täyttämä ja allekirjoittama sitoutumislomake.

6. Kenelle luovutamme tietoja? Siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Tietoja ei luovuteta eteenpäin.
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7. Tietojen suojaaminen ja säilyttäminen
Excel-koostetta ylläpitää vapaaehtoistyön vetäjä (tietopäällikkö) omalla koneellaan ja
koneesta ajetaan varmuuskopiot ulkoiselle levyasemalle. Kone ja levyasema ovat tietopäällikön kotona. Henkilötietoja sisältävät tiedostot on suojattu salasanoilla.
Sitoutumislomakkeet ovat tietopäällikön/aluesuunnittelijan kotona kansioissa. Kansioita
säilytetään turvallisesti lukitussa tilassa eikä ulkopuolisilla ole niihin pääsyä.
Vapaaehtoistyönsä lopettaneiden ohjaajien lomakkeet tuhotaan ja hävitetään viimeistään
kuukauden kuluttua yhteistyön päättymisestä.

8. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat, henkilörekisteriin tallennetut
tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää
tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

9. Yhteydenottotapa
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle rekisterinpitäjälle.
10. 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.

