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TIETOSUOJASELOSTE  
 
 

Pvm: 20.1.2022 
 

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

Rekisterinpitäjä (4H-yhdistyksen nimi) 
 

Nimi:  Parkanon 4H-yhdistys ry.    
 

Osoite: Keskuskatu 1, 39700 Parkano 
 
 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 
 

Nimi: Sari Kuusikko 
 

Osoite: Keskuskatu 1, 39700 Parkano  
 

Sähköposti: parkano@4h.fi 
 

Puhelin:  0400-733134 
 
 

Rekisterin nimi 
 

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus 
Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota Parkanon 4H-yhdis-
tyksen palveluita sen asiakkaille. Henkilötietoja voidaan käsitellä EU:n tietosuoja-asetuksen 
ja henkilötietolain sallimissa rajoissa asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suh-
teen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja lisäksi mahdollisten lain mukaisten velvoit-
teiden hoitamiseen. Lisäksi 4H-yhdistys voi käyttää henkilötietoja myynnin ja markkinoinnin 
kohdentamiseen yksilöidyllä tavalla.  

 
Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät 
Sähköiset rekisterit: jäsenrekisteri ja kirjanpito-ohjelma. 
Manuaaliset rekisterit: asiakasrekisteri, palvelusuunnitelmat ja tilaussopimukset 
Sähköpostin henkilölistaukset. 
 

 
 
Rekisterit sisältävät seuraavia henkilötietoja (tarvittaessa ryhmittäin): 

Yhdistyksen jäsenrekisteri: Nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero, sähköposti 
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Yhdistyksen asiakasrekisteri: Nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, puhelinnumero, palvelusuun-
nitelma 
Yhdistyksen työntekijät: Nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, puhelinnumero, tilinumero 
 
Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet 

Asiakastietoja säilytetään asiakassuhteen olemassaolon ajan. Asiakastiedot poistetaan , kun 
kyseinen asiakas on purkanut tilaussopimuksensa. Mikäli tietoja on tarpeen säilyttää lakisää-
teisten velvollisuuksien täyttämiseksi ( esim. kirjanpitoon liittyvät velvollisuudet), säilytysaika 
on 10 vuotta tai laissa nimenomaisesti säädetty muu aika. 

 
Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan) 

Jäsenrekisterin tiedot jäsen syöttää itse ohjelmaan ja voi hallinnoida niitä.  
Asiakasrekisterin tiedot kerätään luottamuksellisesti asiakkaalta. 

 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseksi tai mikäli 
viranomainen tietoja pyytää. Asiakastietoja koskee salassapitovelvollisuus. 

 
 
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. Asiakasrekisteriä käsitellään 
luottamuksellisesti, pääsyä on rajoitettu niin että rekisteriä käyttää ainoastaan 4H-yhdistyk-
sen vakinainen työntekijä, jota sitoo salassapitovelvollisuus. 

 
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. 
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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. 


