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Tietosuojaseloste: ASIAKASREKISTERI 

päivitetty 31.1.2020 

 

 

1.   Rekisterinpitäjä  

 

Rekisterinpitäjä: Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry 

(jatkossa Wastery) 

Osoite: Ahlströminkatu 22 lh 3, 78250 Varkaus 

Puhelin: 044 9762256 

Sähköposti: info@warikko.fi  

 

2.   Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

 

Yhteyshenkilö: Sirpa Jyräs-Ikonen, järjestöassistentti 

Puhelinnumero ja sähköposti: 040 5160778, sirpa.jyras-

ikonen@warikko.fi   

 

3.   Rekisterin nimi 

 

Asiakasrekisteri  

mailto:info@warikko.fi
mailto:sirpa.jyras-ikonen@warikko.fi
mailto:sirpa.jyras-ikonen@warikko.fi
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4.   Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 

Henkilötietoja kerätään yhdistyksen toiminnan toteuttamista, seurantaa 

(tilastollista tarkoitusta) ja arviointia varten. 

- tapahtumiin ilmoittautumiset 

- osallistujalistat 

- palaute 

- arvonnat 

 

Palautetta ei voida yksilöidä 

 

5.   Rekisterin tietosisältö  

 

Ilmoittautumiset 

- Nimi, sähköposti, puhelinnumero 

- Ruokavalio jos tarjoilua ja erikoisjärjestelyt 

 

Osallistujalista 

- Nimi 

- Sähköpostiosoite, jos haluaa aineiston jälkikäteen 

 

Palaute 

- Sukupuoli, ikähaarukka, kotikunta 

 

Arvonnat 

- Nimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite 
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6.   Säännönmukaiset tietolähteet  

 

Asiakkaan joko sähköpostitse, puhelimitse, paperilla tai kotisivujen 

lomakkeen kautta antamat tiedot. 

 

7.   Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 

 

Tietoja voidaan luovuttaa eteenpäin rekisteröidyn suostumuksella. Ilman 

suostumusta tietoja ei pääasiassa luovuteta eteenpäin muutoin kuin 

voimassa olevan lainsäädännön velvoittamana. 

 

Tilaisuuksien turvallisuuden vaatimia tietoja, kuten ruoka-allergiat tai 

erityisjärjestelyt luovutetaan siinä muodossa, ettei tieto henkilöidy 

kehenkään. 

 

8.   Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

 

Ei 

 

9.   Rekisterin suojauksen periaatteet 

 

Manuaalinen: Aineisto säilytetään lukitussa tilassa. 
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Tietojenkäsittelyn avulla käsiteltävät tiedot: Tiedot voidaan tallentaa 

Wasteryn työntekijöiden tietokoneille tai pilvipalveluun, jotka ovat 

salasanasuojattuja. 

 

Wastery ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä 

parhaan kykynsä mukaan. 

 

10. Rekisteritietojen säilytys 

 

Henkilötiedot säilytetään siihen asti, kun tapahtuma on toteutunut ja 

palaute yms tiedot on kirjattu tapahtuman jälkeen mahdollisimman pian 

järjestelmään niin, että vastaukset eivät henkilöidy kehenkään. Tämän 

jälkeen tapahtuman järjestäjä huolehtii, että tiedot tuhotaan. 

 

11. Rekisteröidyn informointi 

 

Tietosuojaseloste on saatavilla: 

- Warkauden seudun sosiaali- ja terveysalan järjestöt ry: kotisivuilla: 

yhdistystalowarikko.fi 

- Yhdistystalo Warikolla toimistolla 

- pyydettäessä asiakaspalvelu voi lähettää tietosuojaselosteen 

postitettuna tai sähköpostitse 
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12. Tarkastusoikeus 

 

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa tietonsa Wasterylta yhden 

(1) kerran vuodessa maksuttomasti. Pyynnön voi esittää 

vapaamuotoisesti sähköpostitse, omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai 

henkilökohtaisesti. Rekisteröidyn tulee varata Wasterylle tapaamisaika, 

jolloin tiedot luovutetaan hänelle. Wastery tarkistaa henkilöllisyyden 

kuvallisesta henkilökortista ennen tietojen luovutusta. 

Tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan kirjallinen todistus. 

 

13. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

 

Henkilö voi vaatia virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai 

vanhentuneen tiedon korjaamista, oikaisemista tai täydentämistä. 

Pyydämme lähettämään pyynnön korjauksesta Wasterylle sähköpostitse 

tai kirjallisesti.  

 

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta 

oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn 

tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai 

vanhentuneen henkilötiedon viivytyksettä. Tiedon korjaamisesta päättää 

rekisterinpitäjä. 

 

14. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

 

Omien tietojensa käsittelyn voi kieltää ottamalla Wasteryyn yhteyttä:  
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Sirpa Jyräs-Ikonen  

Heidi Hartikainen 

Wasteryn rekisteristä ei luovuteta ilman rekisteröidyn suostumusta 

tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, 

henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. 

 

 

 

Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry 

Y-tunnus 1741493–9 

Yhdistystalo Warikko   info@warikko.fi 

Ahlströminkatu 22   Puh. 044 976 2256 

78250 Varkaus  www.yhdistystalowarikko.fi 

 


