SUOJELLAAN LAPSIA RY. REKISTERISELOSTE
Tämä rekisteriseloste sisältää Euroopan Parlamentin ja neuvoston tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 (General
Data Protection Regulation, GDPR) velvoittamat selvitykset, sekä tietoja henkilötietojen käsittelytoimista.
Lisätietoa henkilötietojen keräyksestä löytyy myös Suojellaan Lapsia ry:n tietosuojaselosteesta.
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1.Rekisterinpitäjä & tietoturvavastaava, henkilötietojen käsittelijät
Suojellaan Lapsia ry
Alppikatu 20, 00530 Helsinki
Rekisterinpitäjän edustajana toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja Nina Vaaranen-Valkonen, joka toimii myös yhdistyksen
tietoturvavastaavana, yhteystiedot:
+358 40747 8829
nina.vaaranen-valkonen@suojellaanlapsia.fi
Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan Suojellaan Lapsia ry:n työntekijät. Henkilöistä, joilla on pääsy jäsenrekisteriin
päättää rekisteripitäjä ja tietoturvavastaava yhdistyslain ja GDPR mukaisesti.

2. Rekisteröityjen henkilötietojen käyttötarkoitus ja lailliset perusteet, tietojen luovutukset
Jäsentoiminnan lisäksi kerää Suojellaan Lapsia ry henkilötietoja myös uutiskirjeen tilaajilta, perustuen henkilön
omaan suostumukseen. Uutiskirjeen tilaaminen edellyttää seuraavien henkilötietojen luovuttamista: etu- ja
sukunimi, sähköpostiosoite. Uutiskirjettä varten kerätyt henkilötiedot säilytetään Yhdysvalloissa toimivan
MailChimp -yhtiön järjestelmässä, jossa ne säilytetään EU:n tietosuoja-asetuksen sekä Yhdysvaltojen
tietolainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tarkemmat tiedot MailChimp-yhtiön tietoturvakäytännöistä ovat
luettavissa täältä.
Suojellaan Lapsia ry kerää henkilötietoja “Sinä riität” vertaistukiryhmän osallistujilta. Vertaistukiryhmään
osallistuvilta henkilöiltä edellytetään seuraavien henkilötietojen luovuttamista: etu- ja sukunimi, osoitetiedot sekä
yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite), sekä tämänhetkinen työelämästatus.
Suojellaan Lapsia ry kerää henkilötietoja myös ”Justice Initiative” hankkeen osallistujilta. Hankkeeseen osallistuvilta henkilöiltä
edellytetään seuraavien henkilötietojen luovuttamista: etu- ja sukunimi, osoitetiedot, yhteystiedot (puhelinnumero ja
sähköpostiosoite), sekä joiltakin osallistujilta tilinumero, hankkeeseen liittyvien kustannuksien korvaamiseksi.
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3. Rekisteröityjen henkilötietojen käsittely & käsittely- sekä säilyttämisaika
Suojellaan Lapsia ry noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä.
Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti ja turvallisesti. Käsittelemme ja säilytämme kerättyjä henkilötietoja
ainoastaan niiden käyttötarkoituksen ajan jatkuessa, kuten jäsenyyden keston ajan. Jäsenhakemuksessa kerätyt
henkilötiedot säilytetään ainoastaan, jos jäsenyys hyväksytään. Uutiskirjeen tilaajalla on oikeus keskeyttää tilaus,
jolloin tilaajan henkilötiedot myös poistetaan. “Sinä riität” vertaistukiryhmän jäsenten henkilötiedot poistetaan
välittömästi ryhmän päätyttyä, tai jäsenen poistuttua ryhmästä. Myös ”Justice Initiative” hankkeen osallistujien henkilötiedot
poistetaan heti hankkeen päätyttyä, tai osallistujan päättäessä lopettaa osallistumisensa hankkeeseen.

4. Rekisteröidyn henkilön oikeudet
Tietoja luovuttaneella henkilöllä on oikeus pyynnöstään saada tieto hänen tallennetuista tiedoistansa, oikeus niiden
oikaisuun, sekä rajoittaa tietojen käsittelyä sekä kieltää tietojen käsittely ja vaatia niiden poistamista. Näitä asioita
voi tarvittaessa pyytää yhdistyksen rekisteripitäjän edustajalta ja tietoturvavastaavalta.
Tietoja luovuttaneella henkilöllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen
käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta. Suomessa valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto
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