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1. Rekisterin pitäjä
Helsingin Invalidien Yhdistys, y-tunnus 0116483-2
Voudintie 6, 00600 Helsinki
Puh. 09 7206 240
toimisto@hiy.fi
www.hiy.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Hankekoordinaattori
Jouni Ahonen
Osoite: Voudintie 6
Puh. 050 564 8034
Sähköposti: digipiste@hiy.fi

3. Rekisterin nimi
Digipiste – henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauksen kehittämishanke vammaisille
henkilöille -hankkeen jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
o
o
o

Yhteydenpito jäsenistöön
Tilastotieto toiminnan suunnittelua, arviointia ja kehittämistä varten
Mahdolliset muut yhdistyksen toimintaan liittyvät tarkoitukset (esim.
tapahtumiin / harrastuksiin / koulutuksiin liittyvä henkilötietojen käsittely)

5. Rekisterin tietosisältö
o

Henkilötiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymävuosi,
sukupuoli, tapahtumien yhteydessä myös apuvälinetieto

6. Säännönmukaiset tietolähteet
o

Rekisteröityjen itse antama tieto

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Jäsenten nimi, osoite, (sähköpostiosoite, puhelinnumero) ja syntymävuosi
tallennetaan Digipisteen henkilötietorekisteriin. Tietoja (kävijöiden määrä ja
syntymävuosi) käytetään toiminnan kehittämisessä sekä raportoinnissa rahoittajalle
(Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus). Rekisterinpitäjä ei luovuta
säännönmukaisesti muita rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot vaativat henkilön suostumuksen tietojen
tallentamiseen.
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ovat oikeutettuja asianmukaisesti käsittelemään
vain käyttöoikeuden saaneet, jäsenyhdistyksen tietosuojavastaava tai tietosuojaasioista vastaava/t.

Rekisteritietoja säilytetään niin kauan kun niitä on tarkoituksenmukaista esimerkiksi
tietyn tapahtuman osallistumisten osalta säilyttää, kunnes rekisteröity itse pyytää
poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä tai digipisteen asiakkuuden katsotaan
muuten päättyneen, ellei jokin velvollisuus lain, viranomaismääräyksen tai muun
pakottavan syyn johdosta pakota näitä tietoja pidempään säilyttämään.

10. Rekisteritietojen säilytys
Tiedot tallennetaan yhdistyksen omiin tietokantoihin. Tallennuksen jälkeen
papereita säilytetään, kuten henkilökohtaisia arkaluontoisia tietoja sisältävät
dokumentit lain mukaan tulee säilyttää, korkeintaan hankkeen keston ajan.
Järjestelmien käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja
salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet päätetään henkilön
siirtyessä pois tehtävästä.

11. Rekisteröidyn informointi
Tietosuojaseloste on saatavilla
o Digipiste – henkilökohtaisen neuvonnan ja ohjauksen kehittämishanke
vammaisille henkilöille -hankkeen kotisivulla
o Yhdistyksen toimistolla
o pyydettäessä tietosuojasta vastaavalta henkilöltä postitettuna tai
sähköpostitse

12. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot. Rekisteröity voi
esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti oman
jäsenyhdistyksensä yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä,
sähköpostitse tai henkilökohtaisesti käymällä tai toimittamalla kirjallinen
rekisteritietojen tarkastuspyyntö yhteyshenkilölle. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen
tietojen luovuttamista. Tiedot luovutetaan ilman aiheetonta viivytystä. Mahdollisesta
tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan kirjallinen todistus.
Tarkastusoikeuttaan käyttämään pyrkinyt voi vielä asian tietosuojavaltuutetun
käsiteltäväksi ja arvioitavaksi saatuaan kirjallisesti perustellun epäämistodistuksen.
Tietosuojavaltuutetun käsittely on maksuton kerran vuodessa, muuten peritään
tarkastuksesta aiheutuviin välittömiin kustannuksiin perustuva kohtuullinen maksu.

13. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan käsittelyn kannalta virheellisen,
tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai
täydentämistä ilman aiheetonta viivettä. Vaatimus henkilötietojen korjaamisesta
pyydetään toimittamaan sähköpostitse yhteyshenkilölle toimittamalla kirjallinen
rekisteritietojen korjaamisvaatimus.
Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa
tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen,
tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon viivytyksettä.
Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Tietojen korjaamisesta
päättää rekisterinpitäjä.

14. Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli selostetta muutetaan, laitamme muutokset näkyville selosteeseen
päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös
muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai ilmoittamalla asiasta verkkosivuillemme.

