
TIETOSUOJASELOSTE  

1. Rekisteri 
Rekisterin nimi: MLL:n Uudenmaan piirin tukihenkilötoiminnan @etojärjestelmän rekisteri 

2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 
Rekisterinpitäjä: Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry (jäljempänä ”piiri”) 
Osoite: Asemapäällikönkatu 12 C, 00520 Helsinki 
Sähköpos@: uudenmaan.piiri@mll.fi 
Y-tunnus: 0252201-3 

Yhteyshenkilö: Hallintopäällikkö Mia Heiskanen 
Sähköpos@: mia.heiskanen@mll.fi 
Puhelin: 044 709 1234 

3. Henkilö@etojen käsiVelijät 
Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuVava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani: Vitec Avoine Oy. 
asiakaspalvelu@avoine.fi 

4. Rekisteröidyt 
Rekisterissä käsitellään piirin tukihenkilötoimintaan osallistuvien vapaaehtoisten, tueVavien asiakkaiden, 
heidän perheenjäsenten ja tukisuhteisiin mahdollises@ liiVyvien yhteistyötahojen @etoja.  

5. Henkilö@etojen käsiVelyn peruste ja käyVötarkoitus 
Henkilö@etojen käsiVelyn peruste on oikeuteVu etu. Rekisterin käyVötarkoituksena on rekisteröityjen 
henkilöiden henkilö@etojen ajantasainen hallinta toimintaan osallistumisen aikana sekä heille toiminnasta 
@edoVaminen. Henkilö@etojen käsiVely perustuu toiminnan tuoVamiseen ja ohjaamiseen. Tietojen 
antaminen on edellytyksenä toimintaan osallistumiselle.  

6. Käsiteltävät henkilö@edot 
Rekisterissä käsitellään henkilö- ja yhteys@etoja sekä muita toimintaan liiVyviä tarpeellisia @etoja. Näitä 
@etoja ovat: 

- Etu- ja sukunimi 
- Lähiosoite ja ko@paikkakunta 
- Sähköpos@osoite 
- Puhelinnumero 
- Henkilötunnus (vapaaehtoiset) 
- Sukupuoli 
- RikostaustaoVeen tarkistuspäivä 

(vapaaehtoiset) 
- Synnyinmaa ja äidinkieli 
- Syntymävuosi 

- Koulutus / amma^ 
- Toiveet toimintaan liiVyen 
- Oma perhe@lanne 
- Lasten etunimet ja syntymävuodet 
- Maahantulovuosi (ystävätoiminta) 
- Huoltajan etu- ja sukunimi (kaveritoiminta) 
- Huoltajan puhelinnumero ja sähköpos@ 

(kaveritoiminta) 

-  Muut tukisuhteeseen liiVyvät @edot 

7. Säännönmukaiset @etolähteet 
Henkilö@edot kerätään rekisterissä olevilta itseltään. 

8. Henkilö@etojen suojaaminen ja @etoturva 
Digitaalises@ käsiteltävät henkilö@edot on suojaVu ja tallenneVu tukihenkilötoiminnan @etojärjestelmään, 
johon on rajaVu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä @etoja työtehtäviensä 
hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyVäjätunnukset ja salasanat.  

Henkilö@edot on suojaVu ulkopuoliselta käytöltä ja niiden käyVöä valvotaan. Tietojärjestelmän käyVäjiä 
sitoo vai@olovelvollisuus. Rekisteri@edot varmuuskopioidaan turvallises@ ja ne ovat palauteVavissa 
tarviVaessa. 

9. Henkilö@etojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 
Henkilö@etoja ei luovuteta säännönmukaises@ kolmannelle osapuolelle. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle.  
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Henkilö@etoja siirretään lisäksi vapaaehtoisten kulukorvausten maksamista varten piirin Sonet 
järjestelmään sekä veroVajan tulorekisteriin. Samoin koulutuksiin osallistuvien vapaaehtoisten nimi@edot 
toimitetaan Opintokeskus Sivikselle. 

Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuVava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani Vitec Avoine Oy voi 
siirtää henkilö@etoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän 
@etosuojaselosteen mukaises@.  

10. Henkilö@etojen säilytysaika 
Henkilö@edot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin vapaaehtoinen tai tueVava on mukana toiminnassa. 
Henkilö@edot anonymisoidaan, eli tunnisteVavat @edot poistetaan viim. 5 vuoden kuluVua, kun henkilö ei 
enää ole mukana toiminnassa. Vapaaehtoisten @etoja pidetään 10 vuoVa koulutuksista anneVavien 
todistuksien myöntämistä varten. 

11.Rekisteröidyn oikeudet 
Vapaaehtoisilla ja tueVavilla on lähtökohtaises@ oikeus soveltuvan @etosuojalainsäädännön mukaises@ 
milloin tahansa: 

- saada @eto henkilö@etojensa käsiVelystä; 
- saada pääsy omiin @etoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat piirin käsiVelemät henkilö@edot;  
- vaa@a epätarkan ja virheellisen henkilö@edon oikaisua ja @etojen täydentämistä; 
- vaa@a henkilö@etojensa poistamista; 
- peruuVaa suostumuksensa ja vastustaa henkilö@etojensa käsiVelyä siltä osin kuin henkilö@etojen 

käsiVely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;  
- vastustaa henkilö@etojensa käsiVelyä henkilökohtaiseen erityiseen @lanteeseensa liiVyvällä 

perusteella siltä osin kuin henkilö@etojen käsiVelyperusteena on piirin oikeuteVu etu; 
- vaa@a henkilö@etojensa käsiVelyn rajoiVamista.  

Henkilön tulee esiVää edellä mainitun oikeuden toteuVamista koskeva pyyntö tämän @etosuojaselosteen 
Yhteydenotot-kohdan mukaises@. Piiri voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallises@ ja 
varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsiVelemistä. Piiri voi kieltäytyä pyynnön 
toteuVamisesta sovelleVavassa laissa säädetyllä perusteella.  

12.Oikeus valiVaa valvontaviranomaiselle 
Henkilöllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin 
jäsenval@on valvontaviranomaiselle, jossa hänen asuinpaikkansa tai työpaikkansa sijaitsee, mikäli hän 
katsoo, eVä hänen henkilö@etojaan ei ole käsitelty soveltuvan @etosuojalainsäädännön mukaises@. 

13.Yhteydenotot 
Henkilön oikeuksien käyVämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä @etosuojaselosteesta ja muut 
yhteydenotot tulee tehdä sähköpos@tse rekisterin @etosuojavastaavalle tai yhteyshenkilölle. Edellä 
mainiVujen yhteys@edot löytyvät selosteen alusta. YhteyVä voi oVaa myös henkilökohtaises@ tai 
kirjallises@ alla olevaan osoiVeeseen: 

MLL Uudenmaan piiri ry 
Asemapäällikönkatu 12 C, 00520 Helsinki 
uudenmaan.piiri@mll.fi 

14.Muutokset tähän @etosuojaselosteeseen 
Tätä @etosuojaselosteVa voidaan päiviVää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuVuessa. Tämä 
@etosuojaseloste on viimeksi päiviteVy 18.3.2021.
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