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1. Rekisterinpitäjä 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ry 

Kauppakatu 9 A 6 

87100 Kajaani 

08 622 193, https://kainuunpiiri.mll.fi 

  

2. Yhteyshenkilö 

Sari Liuski-Ursin 

sari.liuski-ursin@mll.fi 

050 594 8488 

  

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ry käsittelee henkilötietoja perhekummi-, kaveri- ja 

ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan järjestämiseksi. Tietojen antaminen on edellytyksenä 

toimintaan osallistumiselle. Henkilön antamia yhteystietoja saatetaan käsitellä myös MLL:n 

vapaaehtoistoimintaan osallistumiseksi sekä MLL:n ja sidosryhmien tapahtumista tiedottamiseen. 

  

4. Henkilötietojen käsittelijä jolle henkilötietoa siirretään 

Henkilötietoja käsitellään perhekummi- ja kaveri- sekä ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan 

osalta paperisina yhteystietolomakkeina. 

  

5. Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen perhekummi-, kaveri- tai ystäväksi 

maahanmuuttajaäidille - toimintaan osallistumiseksi, kuitenkin korkeintaan vuoden 2019 loppuun 

asti. Maksutietoja käsitellään kirjanpitoaineiston yhteydessä. Niitä säilytetään kirjanpitolain 

edellyttämän ajan. Tiedot poistetaan, kun määritelty säilytysaika on kulunut umpeen. 

  

6. Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö 

https://kainuunpiiri.mll.fi/
mailto:sari.liuski-ursin@mll.fi


Henkilöryhmät, joiden tietoja käsitellään, ovat rekisterinpitäjän toimintaan osallistuvia perhekummi-, 

kaveri- ja ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnan vapaaehtoisia, lapsia, nuoria, 

maahanmuuttajanaisia tai perheitä. Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa toimintaan 

ilmoittautuneen etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköposti, osoitteet ja muita perheiden tai 

vapaaehtoisten toiminnan kannalta olennaisia tietoja sekä tapahtumiin ja koulutuksiin liittyviä muita 

tarpeellisia tietoja. Koulutuksiin tai tapahtumiin ilmoittautumistiedot saattavat sisältää myös 

allergiatietoja. 

  

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Osallistujan ilmoittamat tiedot. Tiedot perhekummien ja kavereiden voimassa olevassa 

rikosrekisteriotteessa saadaan oikeusrekisterikeskukselta. 

  

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Rekisteritietoja voidaan jakaa MLL:n sisällä. Lisäksi rekisteritiedot siirretään tarvittaessa määritellylle 

henkilötietojen käsittelijälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

  

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä. Vain nimetyillä henkilöillä on oikeus 

käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot 

varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tulostetut rekisterit 

säilytetään lukitussa tiloissa, joihin pääsy on vain rekisterinpitäjällä. 

  

10. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia 

virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös 

oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä. 

  

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn 

rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

  

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia 

käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka 

perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa 

pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. 

  

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 



Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä 

tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 9.1.2019. 

 


