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TIETOSUOJASELOSTE  
 
 

Pvm:  13.8.2019 
 
Viite:  Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 

 
 

Rekisterinpitäjä  
 
 Hankasalmen 4H-yhdistys ry 
 Keskustie 41 
 41520 Hankasalmi 
 Y-tunnus: 0797020-2 

 
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 
  
 Marjo Tiihonen 
 Keskustie 41  
 41520 Hankasalmi 
 hankasalmi@4h.fi 
 p. 040 678 3577 

 
 

Rekisterin nimi    
  
 4H-kerholaisrekisteri 

 
Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttöta rkoitus 
 
Keräämme henkilötietoja kerhon toteuttamista, 4H-yhdistyksen ja kodin välistä tiedonkulkua 
ja muuta viestintää yms käytännön järjestelyitä varten turvallisen ja sujuvan kerhotoiminnan 
järjestämiseksi sekä kerhotoiminnan tilastointia varten 4H-yhdistyksen tilastointisäännön 
mukaisesti. Rekisteröidystä käsitellään vain tarkoituksen ja asian hoitamisen kannalta 
tarpeellisia henkilötietoja. 

 
Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät 

 
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja: kerholaisen nimi, syntymävuosi/syntymäaika, 
osoite, puhelinnumero (valinnainen), sähköpostiosoite (valinnainen) ja huoltajan 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä osallistujan välttämättömimmät terveystiedot (esim. 
ruoka-aineallergiat), jotka tulee ottaa huomioon kerhossa.  
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Tietojen säilytysaika ja/tai säilytysajan määräytym isperusteet 
 
Kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kuin se on rekisteröidyn osallistumisen kannalta 
oleellista tai lainsäädännön velvoittamaa sekä 4H-yhdistyksen arkistointi- ja 
tilastointisäännön mukaisesti. 

 
 

Säännönmukaiset tietolähteet 
 
Tiedot kerätään kotisivujen ilmoittautumislomakkeen välityksellä sekä kerhossa 
kerhonohjaajien toimesta huoltajilta tai kerholaisilta itseltään. 

 
 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
 
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja käsittelevät 4H-toimihenkilöt. 
Kerhonohjaajille luovutetaan kerhotoiminnan kannalta välttämättömimpiä tietoja (nimi, ikä, 
huoltajan tiedot, allergiat).  
 
 
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. 

 
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. 
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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. 


