
  TIETOSUOJASELOSTE   
  

1.   Rekisterinpitäjä   
Mannerheimin   Lastensuojeluliiton   Siilinjärven   paikallisyhdistys   ry   

mll.siilinjarvi@gmail.com   

2.   Yhteyshenkilö   
Yhdistyksen   puheenjohtaja   Eliisa   Girsén   

040   578   3664,    mll.siilinjarvi@gmail.com   

3.   Rekisterin   nimi     
Vapaaehtoisrinki   

4.   Henkilötietojen   käsittelijä,   jolle   henkilötietoja   siirretään     

Vapaaehtoisrinki-rekisteri   on   pilvipalvelussa   toimivalla   yhdistyksen   sähköisellä   tallennusalustalla,   joka   on   suojattu   
salasanalla.   Tietoja   pääsevät   tarkastelemaan   yhdistyksen   hallituksen   jäsenet.   Tietoja   ei   luovuteta   ulkopuolisille.   

5.   Henkilötietojen   käsittelyn   tarkoitus   ja   oikeusperuste   
MLL:n     Siilinjärven   paikallisyhdistys   ry   pitää   rekisteriä   yhdistyksen   vapaaehtoisista,   jotka   ovat   ilmoittaneet   olevansa   
kiinnostuneita   erilaisista   vapaaehtoistehtävistä   yhdistyksessä.   Rekisterissä   oleville   ilmoitetaan   tulevista   
vapaaehtoistehtävistä   ja   yhdistyksen   tapahtumista.   Henkilön   antamia   yhteystietoja   saatetaan   käyttää   myös   yhdistyksen   
yleisen   uutiskirjeen   lähettämiseen   ja   yhteydenpitoon   vapaaehtoistehtävistä   sopimiseen.     

6.   Henkilötietojen   säilytysaika   
Henkilötietoja   säilytetään   rekisterissä   niin   kauan   kuin   yhdistys   katsoo   tarpeelliseksi   tai   kunnes   rekisterissä   oleva   henkilö   
pyytää   tietojensa   poistamista.     

7.   Rekisterin   henkilöryhmät   ja   tietosisältö     
Rekisterissä   olevat   ovat   itse   luovuttaneet   yhteystietonsa   rekisteriin   kirjallisesti   ja   vastaavat   tietojen   oikeellisuudesta.   
Rekisteriin   kirjataan   myös   tapahtumat   ja   tehtävät,   joissa   henkilö   on   ollut   mukana,   tai   missä   yhteydessä   nimi   on   rekisteriin   
laitettu.   Rekisterissä   saattaa   olla   tietoa   myös   henkilön   kiinnostuksen   kohteista   tai   rajoitteista   liittyen   
vapaaehtoistehtäviin.   

8.   Säännönmukaiset   tietolähteet   
Osallistujan   ilmoittamat   tiedot   ja   yhdistyksen   hallituksen   jäsenten   kirjaama   tieto   (missä   yhteydessä   henkilö   on   rekisteriin   
liitetty,   missä   toiminnassa   ollut   mukana,   mahdolliset   kiinnostuksen   kohteet   ja   rajoitteet   vapaaehtoistehtävissä).   

9.   Säännönmukaiset   tietojen   luovutukset   
Rekisteritietoja   voidaan   jakaa   yhdistyksen   toimihenkilöiden   kesken   sekä   tapahtuman   sidosryhmien   kesken   toimintaan   
liittyen.   Lisäksi   rekisteritiedot   siirretään   tarvittaessa   määritellylle   henkilötietojen   käsittelijälle   (esim.   vakuutusyhtiö,   
viranomainen   tai   toiminnantarkastaja).   Tietoja   ei   siirretä   EU:n   tai   ETA:n   ulkopuolelle.   

10.   Rekisterin   suojauksen   periaatteet     
Henkilötietoja   sisältävän   järjestelmän   käyttöön   ovat   oikeutettuja   vain   nimetyt   henkilöt.   Tiedot   kerätään   tietokantoihin,   
jotka   ovat   palomuurein,   salasanoin   tai   muilla   teknisillä   keinoilla   suojattuja.   Tietokannat   ja   niiden   varmuuskopiot   
sijaitsevat   lukituissa   tiloissa   ja   tietoihin   pääsevät   käsiksi   vain   tietyt   ennalta   nimetyt   henkilöt.       

Rekisterinpitäjä   arvioi   säilyttämisen   tarpeellisuutta   säännöllisesti   sovellettava   lainsäädäntö   huomioon   ottaen.   Tämän   
lisäksi   rekisterinpitäjä   huolehtii   sellaisista   kohtuullisista   toimenpiteistä,   joilla   varmistetaan,   ettei   rekisteröidyistä   säilytetä   
rekisterissä   käsittelyn   tarkoituksiin   nähden   yhteensopimattomia,   vanhentuneita   tai   virheellisiä   henkilötietoja.   
Rekisterinpitäjä   oikaisee   tai   hävittää   tällaiset   tiedot   viipymättä.      
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11.   Rekisteröidyn   oikeudet   
Rekisteröidyllä   on   oikeus   tarkastaa   itseäsi   koskevat   henkilörekisteriin   tallennetut   tiedot   ja   vaatia   virheellisen   tiedon   

oikaisua   tai   poistamista.   Rekisteröidyllä   on   myös   oikeus   peruuttaa   suostumus   tietojen   säilyttämiseen.   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.   

  

  12.   Muutokset   tähän   tietosuojaselosteeseen   
Tätä   tietosuojaselostetta   voidaan   päivittää   aika   ajoin,   esimerkiksi   lainsäädännön   muuttuessa.   Tämä   tietosuojaseloste   on   
viimeksi   päivitetty   8.7.2021.   

  


