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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
Piia Tuhkanen
piia.tuhkanen@mll.fi
044 0205 133

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri käsittelee henkilötietoja lastenhoitotoiminnan
välityksen järjestämiseksi. Tietojen antaminen on edellytyksenä lastenhoitovälityspalvelun
käyttämiselle tai hoitajana toimimiselle. Henkilön antamia yhteystietoja saatetaan käsitellä myös
MLL:n vapaaehtoistoimintaan osallistumiseksi sekä MLL:n ja sidosryhmien tapahtumista kertomiseen.

4. Henkilötietojen käsittelijä jolle henkilötietoa siirretään
Henkilötietoja käsitellään lastenhoitotoiminnan välityksen aukioloaikana puhelimitse, sähköpostitse
tai piirin kotisivujen (kainuunpiiri.mll.fi) kautta tulleiden hoitajatilauslomakepyyntöjen kautta.

5. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen. Asiakkaan tiedot säilytetään asiakkuussuhteen
ajan ja päättyneet asiakkuustiedot poistetaan vuosittain. Hoitajien tiedot säilytetään niin kauan kuin
he toimivat MLL:n hoitajina sekä 3 vuotta sen jälkeen, kun hoitaja on ilmoittanut jäävänsä tauolle
toiminnasta. Maksutietoja käsitellään kirjanpitoaineiston yhteydessä. Niitä säilytetään kirjanpitolain
edellyttämän ajan. Tiedot poistetaan, kun määritelty säilytysaika on kulunut umpeen.

6. Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja käsitellään, ovat lastenhoitotoiminnan asiakasperheet tai lasten
hoitajat. Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa etu- ja sukunimi- sekä mahdollisia yhteystietoja
ja muita tarpeellisia tietoja. Asiakasperheen syöttämät tiedot tilauslomakkeelle saattavat sisältää
myös seuraavia tietoja: sähköposti, lasten syntymäpäivät ja nimet, allergiat ja hoitotapahtumaan
vaikuttavat sairaudet.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Hoitajan tai perhe itse ilmoittaa tiedot. Tiedot hoitajien voimassa olevasta rikosrekisteriotteesta
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, eikä niitä käytetä tai
luovuteta kolmannelle osapuolelle kaupalliseen tarkoitukseen. Maksatukseen liittyvät rekisteritiedot
siirretään tarvittaessa määritellylle henkilötietojen käsittelijälle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoja käsittelee ainoastaan välitystä hoitava henkilö ja erikseen nimetyt piirin kotisivuja
hallinnoivat henkilöt. Ainoastaan 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
välitystä hoitavalla henkilöllä.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin
virheellisen tiedon oikaisemiseen
tietojen poistamiseen
käsittelyn rajoittamiseen
käsittelyn vastustamiseen
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
peruuttaa suostumus

Pyynnöt osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle kirjallisesti, joko sähköpostilla tai
kirjeitse.

Pyrimme ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti yhdessä asiakkaidemme kanssa.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos
hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 9.1.2019.

