
TIETOTURVASELOSTE 

Henkilötietolaki  (523/1999) 10§ 

Rekisterin pitäjä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry 
Tiiliruukinkatu 1, 33200 Tampere 
 

Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa 

Anne Haring, eropalveluiden perhetyön koordinaattori 
puh: 050 572 4691 
anne.haring@mll-tre.fi 

Rekisterin nimi MLL Tampereen osaston eropalveluiden asiakasrekisteri 
 
 

Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus 

Rekisteri on perustettu Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Tampereen osaston järjestämien eropalveluiden toteuttamiseksi 
Tampereen seudulla. Ks. henkilötietolaki §8. Rekisteriin kirjatut tiedot 
ovat olennaisia laadukkaan toiminnan takaamiseksi. Asiakkaiden 
yhteystietoja kerätään yhteydenpidon mahdollistamiseksi. 
Eroryhmien ilmoittautumisen yhteydessä kerättävät tiedot 
mahdollistavat ryhmän muodostamisen ja vertaisryhmän 
toteuttamisen. Henkilötiedot kerätään ja niitä käytetään ensisijaisesti 
toimintaan osallistuvan rekisteröidyn suostumuksesta tässä 
selosteessa määritetyssä tarkoituksessa. Lapsiin liittyviä tietoja 
kerätään rajoitetusti ja vain siltä osin kuin se on välttämätöntä 
huoltajien suostumuksella. 

Rekisterissä olevat tiedot Asiakkailta pyydetään seuraavat tiedot: 
Vanhempien nimet 
Toiminnassa mukana olevan lapsen/lasten nimi 
Vanhempien puhelinnumerot ja/tai sähköpostiosoite 
 
Vertaisryhmiin osallistuvilta pyydettävät tiedot: 
Ilmoittavan vanhemman tiedot: 
Nimi 
Osoite 
Puhelinnumero 
Sähköposti 
Toisen vanhemman tiedot (nimi, puhelin, sähköposti) 
Lapsen nimi 
Sukupuoli  
Syntymäaika 
Milloin vanhempien ero on tapahtunut? 
Huoltajuus?   
Miten asuminen on järjestetty? 
Muuta kerrottavaa ryhmäläisestä? 
Erityisruokavalio ja ruoka-aineallergiat? 
 
Opiskelijoilta/harjoittelijoilta kerättävät tiedot: 
nimi, puhelinnumero, oppilaitos/taho, sähköposti, työtehtävät, 
harjoitteluaika 
 
 
 



Säännönmukaiset tietolähteet Henkilöt ovat itse luovuttaneet hallussamme olevat tiedot. 
 
 
 

Tietojen säännönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterissä olevat 
henkilöt saavat halutessaan nähdä itsestään rekisteröidyt tiedot. 
 
 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
 
 
 

Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterissä olevia tietoja säilytetään lukollisessa kaapissa rekisterin 
yhteyshenkilönä toimivan työhuoneessa. Lisäksi vastaavalla 
työntekijällä on asiakkaiden yhteystiedot salasanasuojatussa 
puhelimessa yhteydenpidon mahdollistamiseksi.  

Henkilötietojen säilytysaika Henkilötietoja säilytetään sen ajan kuin rekisteröity osallistuu tässä 
selosteessa kuvattuun toimintaan. 
 

Rekisteröidyn oikeudet Rekisteriin tietonsa antaneen on oikeus saada tarkistaa itseään 
koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. 
 
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vastustaa tietojen käsittelyä tai rajata 
käsittelytarkoitusta. Rekisteröidyllä on aina oikeus vaatia tietojen 
poistamista ja peruuttaa antamansa suostumus sekä muutoinkin 
turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. 
 
Rekisteröity voi käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan ottamalla 
yhteyttä tätä rekisteriä koskevien asioiden yhteyshenkilöön.  
 
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus kääntyä väärinkäyttötilanteissa 
tietosuojavaltuutetun puoleen. 

 


