TIETOSUOJASELOSTE
- yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
ja/tai
Yhteyshenkilö
3. Rekisterin nimi
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
/ rekisterin käyttötarkoitus

Laatimispvm: 23.5.2018
Suomen sijaiskotinuoret, Sinut ry
llmarisenkatu 17 A
40100 Jyväskylä
Puhelin:
040 3101447
Sähköposti:
tuulikki.mattila@perhehoitoliitto.fi
Tuulikki Mattila
nuorisotyöntekijä
tuulikki.mattila@perhehoitoliitto.fi
040 3101447
Rekisterin nimi on ”Sinut ry jäsenrekisteri”
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen oikeutettu etu
yhdistyksen jäsenyyden perusteella (yhdistyslaki).
Yhdistyslaissa luetellaan tiedot, jotka yhdistyksen tulee ilmoittaa
jäsenrekisteriin merkittäviksi. Jäsenistä pidetään jäsenluetteloa.
Jäsenrekisterin tietojen avulla hoidetaan jäsenlaskutus sekä
Perhehoito lehden lehtitilaajat. Lisäksi henkilötietoja käsitellään
tiedotustoiminnassa, kuten jäsentiedotteet ja markkinointi
yhdistyksen itsensä järjestämistä tapahtumista ja leireistä.
Tapahtumista ja leireistä kootaan osallistujalistoja sekä muita
tapahtuman järjestämiseen tarvittavia tietoja. Huoltajan
yhteystiedot tarvitsemme nuoren jäsenyyden vahvistamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

6. Kuvaus tietojen saamisesta

7. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilö on yhdistyksen
jäsenenä.
Käsittelemme jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen
henkilötietoja:
• Jäsenen perustiedot: täydellinen nimi, syntymäaika
• Jäsenen kotipaikka
• Jäsenen yhteystiedot: postiosoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite
• Jäsenyyden alkamisajankohta
Manuaalisessa rekisterissä lisäksi sijaisvanhemman tai biologisen
vanhemman yhteystiedot.
Tiedot saadaan www.sinut.fi sivuilla olevan jäseneksi
liittymislomakkeen kautta osallistuvan nuoren itsensä / aikuisen
(sijaisvanhemman, biologisen vanhemman tai oman työntekijän)
täyttämänä. Tiedot tallentuvat nettisivuille ja koonti liittymisestä
tulee nuorisotyöntekijän sähköpostiin. Jäsentiedot siirretään
Innofactor Oyj:n tuotealustalle, jossa jäsenrekisteri sijaitsee.
Lomakkeen sekä sähköposti koonnin tiedot poistetaan 3kk välein.
Luovutamme henkilötiedot Perhehoitoliitto ry:lle, joka hoitaa
jäsenlaskutuksen (tietojen käsittely) ja ylläpitää lehtirekisteriä, jonka
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perusteella jäsenet saavat jäsenetuna Perhehoito -lehden.
Perhehoitoliitolla on käsittelysopimus Innofactor Oyj:n kanssa, jonka
tuotealustaa ko. rekistereiden tallentamisessa ja käytössä käytetään.
8. Tietojen siirto Eu:n tai Etan
ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Emme välitä tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.
Sähköisessä muodossa olevaan aineistoon pääsy on rajattu
henkilökohtaisia käyttöoikeuksia, käyttäjätunnuksia ja salasanoja
käyttäen. Rekisterin käyttöoikeuksia annetaan Perhehoitoliitto ry:n
työntekijöille.
Käyttöoikeudet on määritelty ja niitä ylläpidetään Innofactor R Prime
TM tuotealustan toteutusteknologialla ja SSl-salausteknologialla.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia
tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12
kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti
omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjän luona.
Kirje osoitetaan osoitteeseen:
Perhehoitoliitto ry
Ilmarisenkatu 17 A
40100 Jyväskylä
Henkilökohtaisesta tapaamisesta on sovittava etukäteen,
yhteydenottopyyntö voidaan tehdä sähköpostitse osoitteeseen
tuulikki.mattila@perhehoitoliitto.fi.
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan
virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistoa. Korjaamispyyntö
tehdään
kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä, joka osoitetaan
kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville
selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä,
voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse
tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.
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