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Henkilötietojen käsittely Pieksämäen seudun 4H-yhdistyksessä

Pieksämäen seudun 4H-yhdistys kerää jäsenien, toimintaan osallistuvien muiden 
henkilöiden, työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden edustajien henkilötietoja 
toimintansa toteuttamiseen, tilastoimiseen ja tiedottamiseen.

Pieksämäen seudun 4H-yhdistys hallinnoi ja ylläpitää alla lueteltuja henkilörekistereitä sekä 
niihin liittyviä tietosuojaselosteita. Henkilörekisterit ovat osittain päällekkäisiä, sillä 
henkilörekisterit määräytyvät kerättyjen henkilötietojen sekä henkilötietojen keräämisen 
laillisen perusteen mukaan.

Tietosuojaselosteista käy ilmi, miten henkilötiedot on kerätty, miten niitä säilytetään sekä 
kuka/ketkä pääsevät tietoihin käsiksi. Jäsenet voivat katsella ja päivittää omia 
henkilötietojaan myös verkkoasiointilomakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
yhdistys@pieksamaenseudun4h.fi

TIETOSUOJASELOSTE 
 
Pvm: 25.5.2018 
 
Viite:  EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 
 
Rekisterinpitäjä  
 
Pieksämäen seudun 4H-yhdistys ry
Y-tunnus: 0276331-9
Vilhulantie 5, 76850 Naarajärvi 
 
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 
 
Toiminnanjohtaja Jaana Lauttaanaho
Vilhulantie 5, 76850 Naarajärvi
jaana.lauttaanaho@4h.fi, puh. +358400208973

Rekisterin nimi 

Kerhojen, kurssien ja leirien osallistujarekisteri
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https://4h.fi/tule-mukaan/tule-mukaan-toimintaan/jasentietojen-muokkaaminen/
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Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

Keräämme henkilötietoja käytännön järjestelyitä ja leiriin liittyvää tiedottamista varten sekä 
4H-yhdistyksen tilastointia varten. Noudatamme 4H-yhdistyksen arkistointi- ja 
hallintosääntöjä sekä hankkeiden puitteissa olevien henkilötietojen käsittelyssä myös 
maaseutuviranomaisen määräyksiä.

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Rekisterit sisältävät seuraavia henkilötietoja: osallistujan nimi, syntymäaika, osoite sekä 
huoltajan puhelinnumero ja huoltajan sähköpostiosoite, osallistujan välttämättömimmät 
terveystiedot, jotka tulee ottaa huomioon leirin aikana sekä tiedot kuvaus-, julkaisu- ja 
kyyditysluvista.

Tietojen säilytysaika ja/tai säilytysajan määräytymisperusteet

Kerättyjä tietoja säilytetään leirin ajan. Toteutuneen toiminnan jälkeen tiedot tilastoidaan 
määrällisesti ja osallistujalistat arkistoidaan 2 vuoden ajaksi tilastoinnin todentamista varten.

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)

Tiedot kerätään huoltajilta ilmoittautumislomakkeella.
 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
 
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman lupaa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 
 
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
Rekisterin suojauksen periaatteet 
 
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä 
muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan 
rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. 
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Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. 
Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot 
oikaistaan. 
 
Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu 
asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus 
 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot 
poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan 
suostumukseen. 
 
Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen 
peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus 
edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo että häntä 
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.


