
 TIETOSUOJASELOSTE 
 

1. Rekisterinpitäjä 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry, Nummikatu 32, 90100 Oulu, mll.pohjois-
pohjanmaa@mll.fi 

2. Yhteyshenkilöt 
PerhePesä Toppila: Kirsi Sova kirsi.sova@mll.fi, p. 045 1965380; Jaana Myllylä jaana.myllyla@mll.fi, p. 040 
5646520; Päivi Hirvasniemi paivi.hirvasniemi@mll.fi, p. 045 1209671 

PerhePesä Ylivieska: Reetta Anttila reetta.anttila@mll.fi, p. 044 7396718 

PerhePesä Nivala: Reetta Anttila reetta.anttila@mll.fi, p. 044 7396718 

PerhePesä Kuusamo: Maarit Aho maarit.aho@mll.fi , p. 040 8458078 

3. Rekisterin nimi  
PerhePesä -asiakastiedot 

4. Henkilötietojen käsittelijä, jolle henkilötietoja siirretään  

Henkilötietoja käsitellään PerhePesien osalta paperisina osallistujalistoina.  

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry käsittelee henkilötietoja PerhePesä-
toiminnassa tapahtuvien mahdollisten korona-altistumisten vuoksi.  

6. Henkilötietojen säilytysaika 
Henkilötietoja säilytetään 3 viikkoa, jonka jälkeen ne tuhotaan.  

7. Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö  
Henkilöryhmät, joiden tietoja käsitellään, ovat Rekisterinpitäjän PerhePesä-toimintaan osallistuvia 
perheitä.  

Rekisterissä voidaan käsitellä toiminnassa mukana olleen etu- ja sukunimi ja puhelinnumero.  

8. Säännönmukaiset tietolähteet 
Tiedot kerätään henkilöltä itseltään. 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
Rekisteritietoja ei jaeta tai siirretä ulkopuolisille. Rekisteritietoja voidaan jakaa viranomaisille heidän 
pyynnöstään.  

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjät. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus 
käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tulostetut rekisterit säilytetään 
lukitussa tiloissa, joihin pääsy on vain rekisterin yhteyshenkilöillä.  

11. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa: 

- pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten 
tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta 
siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;  

- tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua niitä tietoja, mitä hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa 
kirjallisena rekisterin pitäjälle joko sähköpostitse tai kirjeitse.  Tiedot ovat tarkistettavissa sovittuna 
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ajankohtana henkilökohtaisesti MLL Pohjois-Pohjanmaan piirin toimistolla. Rekisterissä olevalla henkilöllä 
on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.  

- tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

 12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä 
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.8.2020. 


