VapaaehtoisVapaaehtois- ja luottamushenkilörekisterin
luottamushenkilörekisterin tietosuojaseloste
1. Yleiset
Yleiset tiedot
Rekisterinpitäjä:
Kansalaisareena ry (Y-tunnus 0972562-2)
Sturenkatu 11
00510 Helsinki

Yhteyshenkilö:
Marjo Salmela
marjo.salmela@kansalaisareena.fi
044 972 0754

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Rekisteröityjä ovat henkilöt, jotka toimivat Kansalaisareenan vapaaehtoisina tai ovat ilmoittaneet
kiinnostuksensa Kansalaisareenan vapaaehtoistoimintaa kohtaan, sekä Kansalaisareenan hallitukseen
valitut luottamushenkilöt. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat luottamushenkilöiden osalta
yhdistys- ja kirjanpitolakiin perustuvat velvoitteet sekä vapaaehtoisten osalta rekisteröityjen oma
suostumus.
Henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat:
•
•
•
•
•
•
•

vapaaehtoistehtävistä sopiminen ja muu vapaaehtoisuuteen liittyvä yhteydenpito
vapaaehtoistoiminnan laadun varmistaminen ja kehittäminen
vapaaehtoistoiminnan seuranta, analysointi ja tilastointi
todistusten kirjoittaminen vapaaehtoistoiminnasta
tapahtumakutsut ja mielipidetutkimukset
yhdistyksen hallinto
kulukorvaukset

3. Rekisterin tietosisältö ja säilytysajat
Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään web-lomakkeella, paperisella lomakkeella, sähköpostilla tai
tapaamisissa.
Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja:
- henkilön nimi ja yhteystiedot: puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, syntymäaika
- henkilön koulutus- ja työtausta
- henkilöä kiinnostavat vapaaehtoistehtävät sekä sovitut ja suoritetut vapaaehtois- ja luottamustehtävät

- muut henkilön antamat tiedot
- luottamushenkilöiden osalta henkilötunnus.
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten
kannalta. Tietoja päivitetään ja niiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tarkastuksen
yhteydessä kaikki käyttämättömät ja vanhentuneet tiedot poistetaan.

4. Tietojen luovutukset ja siirrot
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille ulkoisille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa siltä osin kuin
niin on sovittu rekisteröidyn kanssa.
Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan
tietosuojalainsäädännön edellyttämillä perusteilla esimerkiksi palveluntarjoajien käsitellessä henkilötietoja
Kansalaisareenan puolesta.

5. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietoja
käsitellään luottamuksellisesti, ja kaikkia henkilötietojen käsittelijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.
Käytämme seuraavia suojatoimia henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi:
- Digitaaliseen aineistoon pääsy edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.
Järjestelmät on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
- Pääsy tietoihin ja oikeus niiden käyttöön on vain tietyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, joiden työnkuvaan
kuuluu vapaaehtoisten tietojen käsittely.
- Henkilötietojen käsittelyyn oikeutetut työntekijät on ohjeistettu toimimaan oikein tietosuoja-asioissa.
- Paperinen aineisto säilytetään huolellisesti ja hävitetään tietoturvallisesti sen jälkeen, kun tiedot on
siirretty sähköisiin järjestelmiin.
- Digitaalisesta aineistosta otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

6. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:
- Tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot sekä vaatia mahdollisen virheellisen tiedon
korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä
- Saada itseään koskevista tiedoista yhteenveto kuukauden sisällä pyynnön jättämisestä sekä siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen
- Peruuttaa suostumuksensa, johon tietojen käsittely on perustunut ja pyytää rekisterinpitäjää poistamaan
rekisteröityä koskevat tiedot järjestelmistään
- Saada ilmoitus tietoturvaloukkauksesta, mikäli loukkaus todennäköisesti aiheuttaa suuren riskin yksilön
oikeuksille ja vapauksille

- Vaatia itseään koskevien tietojen käsittelyn rajoittamista tai kieltää kokonaan tietojensa käsittely tietyissä
tilanteissa
- Tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu
voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä

7. Yhteydenotot
Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi tai sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä, pyydämme ottamaan
sähköpostitse yhteyttä rekisterin kohdassa 1 mainittuun yhteyshenkilöön. Voimme luovuttaa rekisteristä
henkilötietoja ainoastaan rekisteröidyille, joiden henkilöllisyydestä voimme varmistua.

