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TIETOSUOJASELOSTE  
 

Pvm: 24.7.2019 
 

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

 
Rekisterinpitäjä  

 
Nimi:  Posion 4H-yhdistys ry 

 
Osoite: Suopolku 1, 97900 Posio 

 
 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 
 

Nimi: Tuija Suonnansalo, toiminnanjohtaja  
 

Osoite: Suopolku 1, 97900 Posio 
 

Sähköposti: tuija.suonnansalo@4h.fi 
 

Puhelin: 045 634 5697 
 
 

Rekisterin nimi:  
  
 Erätaitotapahtuma2019 – hankkeeseen ja -hanketapahtumiin osallistuvat 

 
Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus 
 

1) Erätaitotapahtuma2019 – hankkeen toteuttamiseen osallistuvat nuoret ja vapaaehtoi-
set; tiedotus, yhteydenpito, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen, määrälli-
nen tilastointi, hankkeen raportointi 

2) Erätaitotapahtuma2019 – hankkeen tapahtumiin ilmoittautuvat ja yhteistyökumppa-
nit; tiedotus, yhteydenpito, laskutus, määrällinen tilastointi, hankkeen määrällinen rapor-
tointi 

 
Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät 
 
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja (tarvittaessa ryhmittäin): 
 

1) Erätaitotapahtuma2019 – hankkeen toteuttamiseen osallistuvat nuoret ja vapaaehtoi-
set 

 

 osallistujan nimi  

 osallistujan syntymävuosi 

 osallistuvan puhelinnumero 
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 huoltajan nimi (alle 18v.) 

 huoltajan puhelinnumero (alle 18v.) 

 huoltajan sähköposti (vapaaehtoinen)  

 osallistujan allargiat yms. huoltajan arvion mukaiset terveyteen ja turvallisuuteen 
liittyvät seikat (vapaaehtoinen)  

 osallistujan kuvauslupa  
 

2. Erätaitotapahtuma2019 – hankkeen tapahtumiin ilmoittautuvat 

 osallistujan nimi  

 osallistujan syntymävuosi 

 osallistuvan puhelinnumero 

 osallistuvan sähköposti tai maaposti osoite 

 osallistujan huoltaja tapahtumassa 

 
 

Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet 
 
Henkilötietoja säilytetään hankepäätöksen tiedonanto- ja avustamisvelvollisuuden vuoksi. Koska 
hankepäätöksessä ei ole henkilötietojen osalta määrätty tarkkaa säilytysaikaa, henkilötietoja säilyte-
tään vähintään yhtä pitkään kuin on kirjanpidon säilytysvelvollisuus. Erätaitotapahtuma2019 – han-
keen päätöksessä on kirjanpidon, muistiinpanojen ja tositteiden säilyttämisen osalta määrätty seu-
raavaa, Tuensaajan on säilytettävä kirjanpito, muistiinpanot ja tositteet vähintään kolme vuotta siitä, 
kun Euroopan komissio suorittaa viimeisen Euroopan unionin rahoitus-osuuden maksun, arvion mu-
kaan vuoden 2027 loppuun. 

 
Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan) 
 

1. Henkilöiden itse täyttäessä tiedot Erätaitotapahtuma2019 – hankkeen tapahtumissa hank-
keen lomakkeille. 

2. Henkilöiden itse täyttäessä tiedot posio.4h.fi nettisivujen lomakkeilla 
 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
 

Tietoja käytetään Posion 4H – yhdistyksen hallinnoiman hankkeen toiminnassa ja tietoja luovutetaan 
vain Hankkeen raportoinnin yhteydessä rahoittajan (Koillismaan Leader ry ja Euroopan maaseudun 
kehittämisen rahasto) vaatimalla tavalla. Tietoja käsittelevät ko. toimintaan oleellisesti liittyvät henki-
löt, esim. hanketyöntekijät ja rahoittajien edustajat. 
 
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. 
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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 kos-
keva 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 rekisteriasioi-
den yhteyshenkilölle. 

 
Valitusoikeus 

 
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koske-
vien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta. 
 
 
  

 


