TIETOSUOJASELOSTE - Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ((EU) 2016/679)

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä:
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdisty ry
Käyntiosoite: Pohjois-Savon liitto, Sepänkatu 1, 70101 Kuopio
Postiosoite: Pohjois-Savon liitto, PL 247, 70101 Kuopio

Yhteyshenkilö:
Järjestökoordinaattori, Sakke - Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke
Henna Ovaskainen
henna.ovaskainen(at)pssotu.fi /p. 044243900

2. Rekisterin nimi
Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke

3. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus
Tietojenkäsittelyn tarkoituksena on:
•
•
•
•

Hankeviestintä
Hankkeen arviointi ja raportointi
Tapahtumailmoittautumisten vastaanottaminen ja osallistujatietojen kerääminen
Tilaisuuksien materiaalien jakaminen

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja sisältö
Tilaisuuksiin ja toimintaan ilmoittautuneet
(Peruste: Eu:n yleinen tietosuoja-asetus artikla 6, 1a)
Suostumuksen pohjalta henkilöistä tallennetaan henkilön nimi, taustaorganisaatio, sähköpostiosoite ja
asema organisaatiossa. henkilön halutessaan antamat lisätiedot iästään sekä ruoka-aine allergioista.
Osallistujalistat
(Peruste: Eu:n yleinen tietosuoja-asetus artikla 6, 1a)
Suostumuksen pohjalta henkilöistä tallennetaan henkilön nimi, sähköpostiosoite, taustaorganisaatio ja
asema organisaatiossa. Osallistujat ilmoittavat osallistujalistaan tiedot merkitsemällä tilaisuuksissa
halukkuutensa saada tietoa sähköpostiosoitteeseensa tilaisuuden yhteenvedosta sekä hankkeen tulevasta
toiminnasta.
Kuntakohtaiset tiedotuslistat
(Peruste: Eu:n yleinen tietosuoja-asetus artikla 6, 1a )
Suostumuksen pohjalta hankkeen kuntakohtaisille tiedotuslistoille henkilöistä tallennetaan sähköpostiosoite.

Lista järjestöistä Pohjois-Savossa
(Peruste henkilötietolaki 8§ 5) ja 8))
Yhdistyksen toimesta on koottu listaus Pohjois-Savossa toimivista järjestö- ja yhdistystoimijoista, joka on
päivitetty hankkeessa vuonna 2018. Tallennettavat tiedot ovat organisaatio ja sähköpostiosoite. Listan tiedot
on koottu julkisista tietolähteistä.
Yhteistyökumppanit
(Peruste henkilötietolaki 8§ 5) ja 8))
Hankkeessa on koottu listaus yhteistyökumppaneista. Tallennettavia tietoja ovat taustaorganisaatio, nimi,
sähköpostiosoite ja asema organisaatiossa.
Kohdatut listaus
(Peruste: Eu:n yleinen tietosuoja-asetus artikla 6, 1a)
Hankkeessa ylläpidetään listausta kohdatuista henkilöistä ja yhteisöistä, jotta toiminnasta voidaan raportoida
tarvittavia tunnuslukuja hankkeen rahoittajan: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen edellyttämällä
tavalla. Tallennettavia tietoja ovat taustaorganisaatio, nimi ja sähköpostiosoite.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja niitä kertyy hankkeen toiminnassa. Lisäksi kootaan
hankkeen toiminnan kannalta olennaisia julkiseksi saatettuja tietoja eri organisaatioiden verkkosivuilta.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu salasanoilla ja pääsy tietoihin on rajattu henkilöihin, jotka
tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtävien hoitamiseksi. Digitaalisesti käsiteltäviä tietoja säilytetään
käyttötarkoitusta vastaavasti työntekijöiden tietokoneilla sekä verkkotyöskentelyalustoilla. Hankkeella on
käytössään Trello-verkkotyöskentelyalusta, Webropol-kyselytyökalu ja MailChimp-viestintäalusta.
Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä
toimenpiteillä. Verkkoalustojen tietoturvakäytäntöihin voit tutustua kunkin palvelun omilla verkkosivuilla.
Kirjallisia tietoja säilytetään lukitussa kaapissa, johon pääsyä on rajattu henkilöihin, jotka tarvitsevat kyseisiä
tietoja työtehtävien hoitamiseksi.
Henkilötietoihin pääsy voidaan tarvittaessa sallia tilapäisesti opintoja hankkeeseen suorittaville henkilöille,
mikäli opintojen suorittamiseen vaadittavat tehtävät sitä edellyttävät. Opiskelijoille ei myönnetä pääsyä
arkaluonteisia henkilötietoja koskeviin rekistereihin.
(Hankkeessa ei pääsääntöisesti kerätä tai säilytetä arkaluonteisia henkilötietoja, muissa yhteyksissä kuin, ilmoittautumislomakkeille
mahdollisesti kirjattujen ruoka-aineallergioiden ja henkilöiden halutessaan tuottaman muun tiedon esimerkiksi terveydentilansa tai
sairautensa osalta).

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin
edellyttäessä.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle hankkeen toiminnassa käytettävien verkkoalustojen
(MailChimp ja Trello) käytön yhteydessä.
Uutiskirjeet ja kuntakohtaiset tiedotteet lähetetään MailChimp-palvelun kautta. Henkilötiedot ovat kuitenkin
suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla. MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield kehyksen sertifioitujen yritysten listalle. Lisää tietoa MailChimpin sivuilla
https://mailchimp.com/legal/privacy/.
Hankkeen toiminnan hallinnassa käytetään Trello – verkkotyöskentelyalustaa, jossa säilytetään
yhteystietolistoja. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Trello
kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle. Lisätietoa Trellon sivuilla
https://trello.com/privacy-updated.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Hankkeen toimintaa varten koottuja henkilötietoja toimintaan osallistuneista ja ilmoittautuneista säilytetään
hankkeen päättymiseen saakka. Tiedotuslistoja (kuntakohtaiset tiedotuslistat, Pohjois-Savon järjestöt listaus,
yhteistyökumppanit) säilytetään rekisterinpitäjän tarpeelliseksi arvioiman ajan hankkeen päättymisen
jälkeen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös hankkeen jälkeen yhdistyksen viestinnässä, mikäli EU:n
yleisessä tietosuoja-asetuksen artiklassa 6, kappaleessa 4. säädetty varmistaminen muuta kuin tarkoitusta
varten kerätyn tiedon käsittelyn yhteensopivuudesta sen tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun perin
kerättiin toteutuu.
Rekisterinpitäjänä arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö
huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan,
ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia,
vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen
tiedon oikaisua tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa annettu suostumus tai muuttaa
sitä.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää omien
henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Rekisterinpitäjänä toivomme, että rekisteröity kävisi tilanteensa läpi rekisterinpitäjän kanssa ennen
valituksen tekemistä.
Rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle henkilötietojen tietoturvaloukkauksista, mikäli loukkaus
todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisen henkilön oikeuksille ja vapauksille. Rekisterinpitäjä
tekee ilmoituksen suoraan rekisteröidyille tai julkisella ilmoituksella, kuten median välityksellä, mikäli tämä
aiheuttaa rekisterinpitäjälle kohtuutonta vaivaa. Rekisterinpitäjä tekee ilmoituksen loukkauksista myös
tietosuojavaltuutetulle.

11. Yhteydenotot
Kaikki selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee tehdä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.
Rekisteröityä suositellaan tietojen tarkastuspyyntöä, oikaisua ja poistamisvaatimusta käyttäessään
käyttämään tietosuojavaltuutetun toimiston kokoamia mallilomakkeita ja toimittamaan niissä vaadittavat
tiedot rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle prosessin sujuvoittamiseksi.
Mallilomakkeet löytyvät osoitteesta:
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/tarkastuspyyntojakorjaamisvaatimus.html
Rekisterinpitäjällä on oikeus varmistaa tarkastusoikeutta käyttävän henkilön henkilöllisyys. Mikäli rekisteröity
ei toimita tarpeellisia lisätietoja, rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä tehtävästä.

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset
ovat merkittäviä, informoimme niistä tarvittaessa myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla
verkkosivuillemme ja sosiaalisen median kanaviin asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte
säännöllisesti palvelussamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Tietosuojaseloste on laadittu 22.5.2018
Päivitetty 25.11.2019

