Laatimispäivä: 15.1.2019
TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja‐asetus
(679/2016), art. 12

1. Rekisterin pitäjä

2. Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa asioissa
3. Rekisterin nimi
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

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

Organisaatio: Puijon

Latu ry
Osoite: Vahverotie 12, 70800 Kuopio
Muut yhteystiedot (puhelin, email): 040 537 8038, puijonlatu@gmail.com
Nimi: Päivi Heikkinen
Osoite: Karinniementie 134, 70870 Hiltulanlahti
Muut yhteystiedot (puhelin, email): puijonlatu@gmail.com
PUIJON LADUN WWW‐SIVUJEN LOMAKETIEDOT
Rekisteriin tallentuu yhdistyksen nettisivujen kautta tulevat yhteydenotot.
Palautelomakkeella www‐sivujen käyttäjät voivat lähettää yhdistykselle
palautetta ja kysymyksiä. Yhdistys voi käyttää www‐sivujen lomakkeita myös
kerätäkseen jäseniltä tietoja (esim. mielipiteitä jostakin ajankohtaisesta
asiasta.)
Oikeusperuste: Suostumus. Henkilö antaa tietonsa yhdistyksen nettisivujen
lomakkeella. Tämä seloste on nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla.
Rekisteriin voidaan kerätä seuraavia henkilötietoja: nimi, sähköpostiosoite
ja/tai puhelinnumero.
Henkilö kirjaa tiedot itse nettisivujen lomakkeille.
Lomakkeelta tiedot tallentuvat Puijon Ladun nettisivujen hallinnan puolelle.
Puijon Ladun lisäksi pääsy tietoihin on verkkosivupalvelun tarjoajalla
(DataLatu). Puijon Latu ei luovuta tietoja ulkopuolisille.
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.




Palautelomakkeella saapuneet palautteet käsitellään tiedotustoimikunnassa noin kerran
vuodessa, jolloin viimeistään niihin liittyvät henkilötiedot poistetaan.
Jos mielipiteitä/tietoa kerätään nettilomakkeella jostakin ajankohtaisesta asiasta,
poistetaan tiedot, kun niitä ei enää tarvita k.o. tarkoitukseen.

9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Pääsy lomaketietoihin vaatii nettisivujen hallinnan käyttöoikeudet ja
salasanan.

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 tietoonsa tulleista
tietoturvaloukkauksista välittömästi henkilökohtaisesti niille rekisteröidyille,
joiden tietoja loukkaus koskettaa.
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.

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

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

