Laatimispäivä: 15.01.2019
TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja‐asetus
(679/2016), art. 12

1. Rekisterin pitäjä

Organisaatio: Puijon

Tietosuojaselostetta päivitetään
tarvittaessa. Uusin päivitetty versio
löytyy aina Puijon Ladun verkkosivuilta.

Latu ry

Osoite: Vahverotie 12, 70800
Muut yhteystiedot (puhelin, email)

Kuopio

040 537 8038, puijonlatu@gmail.com
2. Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Yhdistyksen sihteeri Kirsi Tuppurainen
Osoite: ‐
Muut yhteystiedot (puhelin, email): ks.tuppurainen@gmail.com; 040 707 8367

3. Rekisterin nimi

PUIJON LADUN OSALLISTUJALISTAT
Osallistujalistaa käytetään tapahtuman, retken tai vastaavan yhteydenpitoon.
Oikeusperuste: Suostumus. Tämä tietosuojaseloste on nähtävillä
ilmoittautumisen yhteydessä.

4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus ja
oikeusperuste
5. Rekisterin tietosisältö

6. Säännönmukaiset
tietolähteet
7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset

8. Tietojen luovutukset EU‐
tai ETA‐maiden ulkopuolelle
10
Henkilötietojen säilytysaika
9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot: Ilmoittautuneen nimi,
sähköpostiosoite tai puhelinnumero sekä tarvittaessa osoite ja ruokavalio.
(Alaikäiset osallistujat: myös huoltajan nimi sekä sähköposti ja/tai puhelin).
Tiedot kysytään osallistujalta ilmoittautumisen yhteydessä.
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei se ole välttämätöntä asian
hoitamisen kannalta (esimerkiksi osallistujalistan luovuttaminen koulutuksen
muille järjestäjille).
Tietoja ei luovuteta EU‐ ja ETA‐maiden ulkopuolelle.
Lomaketietorekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja
siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai
yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.
Yhdistyksessä osallistujatietojen asianmukaisesta käsittelystä ja
hävittämisestä huolehtii tapahtuman järjestävän toimikunnan koollekutsuja.
Sähköiset osallistujalistat säilytetään tiekoneessa, joka on suojattu salasanalla
ja manuaaliset listat lukitussa tilassa.

Rekisterin käyttäjän
velvollisuudet

Rekisterin käyttäjillä on vaitiolovelvollisuus. Henkilö, joka henkilötietojen käsittelyyn liittyviä
toimenpiteitä suorittaessaan on saanut tietää jotakin toisen henkilön ominaisuuksista,
henkilökohtaisista oloista tai taloudellisesta asemasta, ei saa sivulliselle ilmaista näin saamiaan
tietoja.
Puijon Latu ry ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista välittömästi henkilökohtaisesti
niille rekisteröidyille, joiden tietoja loukkaus koskettaa.

10. Rekisteröidyn oikeudet
tarkistaa ja korjata tietoja
sekä oikeus tulla
unohdetuksi.

Rekisteröidyllä on oikeus
1. nähdä omat tiedot
2. vaatia virheellisten tietojen oikaisua
3. peruuttaa suostumuksensa tai vaatia omien tietojensa poistamista (ei
koske tietoja joiden säilyttämiseen yhdistyksellä on lakisääteinen velvoite)
4. vaatia henkilötietojensa käytön rajoittamista.

Oikeus tehdä valitus
valvontaviranomaiselle

Nämä toimenpiteet suoritetaan, ottamalla yhteyttä Puijon Latu ry:n sihteeriin sähköpostilla. (Tietoja
pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat: esim. nimi,
sähköpostiosoite ja mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa.) Rekisterinpitäjä saa antaa tiedot vain
rekisteröidylle itselleen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena toimii
Tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi

