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

1. Rekisterinpitäjä

Laatimispvm: 25.5.2018
Perhehoitoliitto ry
llmarisenkatu 17 A
40100 Jyväskylä
Puhelin:
040 3101440
Sähköposti:
toimisto@perhehoitoliitto.fi

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

5. Rekisterin tietosisältö

Tuulikki Mattila
nuorisotyöntekijä
tuulikki.mattila@perhehoitoliitto.fi
040 3101447
Rekisterin nimi on ”Perhehoitoliiton nuorisotyön ja Suomen
sijaiskotinuoret, Sinut ry:n leiri-/ tapahtumatoimintaan osallistujat ”
Leiri- ja tapahtumien osallistuja rekisterissä tiedot ovat asiakkuuden
ja leirille sekä tapahtumaan osallistumisen toteuttamiseksi.
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon
käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Tapahtumien ja leirien
osallistujalistoja säilytetään niiden järjestelyjen vaatiman ajan,
kuitenkin enintään 6 kuukauden ajan (tapahtuman/leirin käytännön
järjestelyitä varten ja tapahtumaan liittyvään yhteydenpitoon, esim.
palautekyselyihin sekä kuvien jakamiseen ja laskutusta varten).
Leirivalokuvia lähetetään osallistujille henkilökohtaisesti
sähköpostitse leirin jälkeen. Valokuvia voidaan käyttää Suomen
sijaiskotinuorten ja Perhehoitoliiton nuorisotyön toiminnasta
tiedottamiseen. Tällaisissa tapauksissa pyydetään kuitenkin erikseen
lupa kuvan käyttämiseen. Valokuvauslupa: valokuvatun itsensä,
sijaisvanhemman-, biologisen vanhemman sekä sosiaalityöntekijän
allekirjoitus / yli 18 vuotiaan nuoren itsensä antama lupa.
Tunnistettavat valokuvat poistetaan, kun ne on lähetetty nuorille
mikäli kuvauslupa ei ole kunnossa.
Leiri- ja tapahtumatoimintaan osallistujan tiedot
• Mihin tapahtumaan/leirille on osallistumassa
• Etunimi
• Sukunimi
• Kotiosoite
• Postinumero ja postitoimipaikka
• Sähköpostiosoite
• Osallistujan puhelinnumero
• Syntymäaika
• Allergiat/erityisruokavalio/lääkitys
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
6. Kuvaus tietojen saamisesta

7. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset.

8. Tietojen siirto Eu:n tai Etan
ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen periaatteet

10. Tarkastusoikeus

Osallistujan terveydentila, toimintaan vaikuttavat seikat
Saako osallistujalle antaa särkylääkettä
Uimataito
Matkustusaikataulu saapuminen/lähtö
Saako osallistujaa kuljettaa henkilöautolla tai pikkubussilla
Osallistujan valokuvauslupa
Muuta huomioitavaa
Sijaisvanhemman nimi
Sijaisvanhemman osoite
Sijaisvanhemman sähköpostiosoite
Sijaisvanhemman puhelinnumero kyseisen tapahtuman
aikana
Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Tiedot saadaan www.sinut.fi sivuilla olevan
ilmoittautumislomakkeen kautta osallistuvan nuoren itsensä /
aikuisen (sijaisvanhemman, biologisen vanhemman tai oman
työntekijän) täyttämänä
Poikkeustilanne, jossa vain rajoitettu määrä tietoja voidaan
luovuttaa kolmannelle osapuolelle, on esimerkiksi nimitietojen
ilmoittaminen leirin tai muun majoituksen järjestäjälle
majoitusvarausten hoitamista varten. Sekä nimitiedot luovutetaan
Sivis opintokeskukselle koulutuksiin osallistumisesta. Näissäkään
tapauksissa ylimääräisiä, asioiden hoitoon liittymättömiä tietoja ei
välitetä.
Emme välitä tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
Ilmoittautumislomakkeet tulostetaan tapahtumaa/leiriä ennen ja
säilytetään leirikansiossa, lisäksi tehdään yhteinen koonti
osallistujatiedoista, joka on tallennettu Microsoft Office 365
pilvipalveluun. Leirin aikana tulostettu koonti säilytetään myös
leirikansiossa. Leirikansio säilytetään lukitussa kaapissa ja
leiripaikalla lukitussa ohjaajan huoneessa.
Sähköisessä muodossa olevaan aineistoon pääsy on rajattu
henkilökohtaisia käyttöoikeuksia, käyttäjätunnuksia ja salasanoja
käyttäen. Ilmoittautumislomake tulee sähköpostiin ja sähköiseen
koontiin pääsee tunnuksilla www.sinut.fi sivujen kautta, jonne
ilmoittautumistiedot tallentuvat. www.sinut.fi sivun kautta
tallentuneet osallistujatiedot käydään poistamassa 6kk välein.
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:
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Perhehoitoliitto ry
Ilmarisenkatu 17 A
40100 Jyväskylä
Henkilökohtaisesta tapaamisesta on sovittava etukäteen,
yhteydenottopyyntö voidaan tehdä sähköpostitse osoitteeseen
tuulikki.mattila@perhehoitoliitto.fi.
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

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.

12. 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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