
   
 

 
 

 
 

 

 

Suomen 4H-liitto 

Karjalankatu 2 A, 00520 Helsinki 

Y-tunnus: 0202342-5 

4h.fi 

      
 
TIETOSUOJASELOSTE  

 
 

Pvm: 20.8.2018 
Viite:  EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 

 
 

Rekisterinpitäjä  
 

Nimi:  Uuraisten 4H-yhdistys r.y. 
Osoite: Mansikkamäentie 2, 41230 Uurainen 

 
 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 
 

Nimi: Anni Tuikkanen  
Osoite: Mansikkamäentie 2, 41230 Uurainen 
Sähköposti: uurainen@4h.fi  
Puhelin: 044 545 3959 

 
 

Rekisterin nimi: Kerhot 
 
 

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus 
 

Kerho ilmoittautumisissa olevia henkilötietoja käytetään vain yhdistyksen kerhojen tarkoitet-
tuun viestintään ja kerhojen järjestämistä varten. Lisäksi rahoittaja ja 4H-liitto vaativat osallis-
tujalistojen keräämistä tapaamisista ja tapahtumista. 

 
Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät 

 
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja (tarvittaessa ryhmittäin): 
Kerholaisen nimi, osoite, ikä, huoltajan nimi, sähköpostisoite ja puhelinnumero, luvat kerho-
laisen kuvaukseen ja kuvien käyttöön yhdistyksen sosiaalisessa mediassa, nettisivuilla ja 
muissa mainoskanavissa. 

 
Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet 
Tietoja säilytetään niin kauan, kun kerholainen on aktiivinen kerhossa. Aktiivisuus tarkoittaa, 
että lapsi osallistuu säännöllisesti kerhoon eikä ole irtisanoutunut kerhosta. 
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Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan) 
 
Tiedot rekisteriin kerätään kerhoon ilmoittamislomakkeella huoltajien täyttäminä Uuraisten 
4H:n nettisivuilla. Tiedot löytyvät Uuraisten 4H:n kerhon ohjaajilta. 

 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

 
Tietoja ei luovuteta kenellekään ulkopuoliselle osapuolelle. Tietoja saa käsitellä yhdistyksen 
toimihenkilöt. 
 
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 rekisterinpi-
täjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

 
Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Re-
kisteröity 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 poistetta-
vaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen. 

 
Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttami-
sen 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. 
 


