
1. REKISTERINPITÄJÄ

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry.

Huhtalantie 2, 3.krs.

60220 Seinäjoki

www.finfamiep.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tommi Kamppinen p. 0452680127
tommi.kamppinen@finfamiep.fi

3. REKISTERIN NIMI

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n Kunahra-hankkeen osallistujarekisteri

4. REKISTERÖIDYT
Rekisteröityjä ovat Kunahra -hankkeen tapahtumiin, toimintaan ja arvontoihin ilmoittautuvat sekä
osallistuvat henkilöt.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTEET JA KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn perusteita ovat tässä rekisterissä oikeutettu etu, sopimus, lakiin perustuvat 
velvoitteet sekä rekisteröidyn antama suostumus. 

Oikeutettu etu ja sopimus syntyvät tilanteissa, joissa henkilö ilmoittautuu tai osallistuu arvontaan, 
toimintaan tai tapahtumaan. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on huolehtia tarvittavasta yhteydenpidosta osallistujiin; toiminnan ja 
tapahtumien suunnittelusta, organisoinnista, toteutuksesta ja kehittämisestä sekä palautteiden 
keräämisestä. Henkilötietoja ei hyödynnetä tapahtumien tai muiden toimintojen markkinointiin. 

6. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT
Käsiteltäviä tietoja ovat nimi, ikä, sukupuoli, puhelinnumero, osoite, kotipaikka ja sähköpostiosoite.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Kaikki tiedot kerätään osallistuneilta itseltään.

8. TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTÄMINEN
Tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja voidaan luovuttaa vain tartuntatautilain määräämään tarkoitukseen.
(Tartuntatautilaki 24§)

9. TIETOJEN SUOJAUS

Osallistuvien henkilöiden tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan 
asianmukaisesti. Huolehdimme siitä, että henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja kaikkia 
henkilötietojen käsittelijöitä sitoo salassapitovelvollisuus. 

Käytämme seuraavia suojatoimia henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi: 

• Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja
käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
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• Henkilötietojen käsittelyyn oikeutettu henkilökunta on ohjeistettu toimimaan oikein tietosuoja-
asioissa.

• Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa kaapeissa suojattuna kaikenlaiselta tuhoutumiselta.

10. TIETOJEN KÄSITTELYN KESTO

Osallistujien yhteystietoja säilytetään sen ajan, jonka tapahtumaan tai toimintaan liittyvä jälkiselvittely ja 
arviointi vaativat, kuitenkin korkeintaan yhden vuoden ajan tapahtuman tai toiminnan päättymisestä. 
Muita henkilötietoja säilytetään vain sen ajan kuin arvonnat, tapahtumat tai toiminnot kestävät.  

11. TIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Kunahra-hankkeen työntekijä on ensisijainen tietojen käsittelijä, mutta mahdollisen sairaustapauksen tai 
muun estymisen sattuessa tietoja käsittelee FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n toiminnanjohtaja. 

12. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Henkilötietojen käsittely ei sisällä profilointia tai automaattista päätöksentekoa.

13. REKISTERÖITYJEN OIKEUDET

Jokaisella osallistuneella henkilöllä on tietojensa käsittelyä koskeva

• Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee
virheellisyyksiä tai puutteita, voi henkilö pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

• Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli osallistuja kokee, että
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.

• Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Osallistujalla on lisäksi
oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.

• Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.

• Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että
henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa 
säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus 
tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen 
käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi. 

14. YHTEYDENOTOT

Kaikki tätä selostetta ja rekisteriä koskevat yhteydenotot ja tietopyynnöt tulee esittää kirjallisesti ja 
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Voimme luovuttaa rekisteristä 
henkilötietoja ainoastaan rekisteröidyille, joiden henkilöllisyydestä voimme varmistua. 

15. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESSA

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.  

Päivitetty 4.8.2020 kohta 8.


