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Rekisterinpitäjä
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Uuraisten 4H-yhdistys r.y.
Mansikkamäentie 2, 41230 Uurainen

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

Rekisterin nimi: Robo-hanke

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus
Nuorten ryhmän koollekutsuminen ja muu viestintä heidän kanssaan. Nuorisovaihtojen järjestäminen ja kaikkien osallistujien tarpeiden huomioiminen, kuten allergiat, ruokavaliot ja
sairaudet. Kerhotoimintaan osallistuvien lasten ja heidän huoltajien tavoittaminen. Lisäksi rahoittaja ja 4H-liitto vaativat osallistujalistojen keräämistä tapaamisista ja tapahtumista.
Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:
Toimintaan osallistuvista nuorista ja lapsista: Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite
sekä mahdolliset allergiat tai erityisruokavaliot.
Lasten ja nuorten huoltajat: Nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero.
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Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet
Tietoja säilytetään hankesäännösten mukaisesti.
Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)
Kerhotoiminnassa mukana olevien lasten ja heidän huoltajien yhteystiedot ovat kerätty ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumislomakkeella Uuraisten 4H-yhdistyksen nettisivuilla.
Tiedot löytyvät 4H:n kerhonohjaajalta. Nuorten ryhmän tiedot ovat kerätty osallistujalistoista.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Kerättyjä tietoja ei luovuteta eteenpäin 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 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.
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.

Suomen 4H-liitto
Karjalankatu 2 A, 00520 Helsinki
Y-tunnus: 0202342-5
4h.fi

