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HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE
(Meijän Mieli -hanke)
Rekisteri- ja tietosuojaseloste on asiakirja, joka kuvaa rekisterinpitäjän suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja ovat kaikenlaiset luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään koskeviksi.
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry:n hallinnoima Meijän Mieli -hanke on
sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä rekisteriselosteessa kuvataan, miten Meijän mieli -hanke kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja ja miten toimia,
jos huomaat tiedoissasi virheitä tai haluat henkilötietosi poistettavan.
1 Rekisterinpitäjä
Y-tunnus: 1523864-4
Nimi: Meijän mieli- hanke
Osoite: Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä
Verkkosivut: http://koskeverkko.fi/hankkeet/meijan-mieli/
2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietojen keräämisen tarkoituksena on kerätä hankkeen toimintaan osallistuvilta henkilöiltä tarpeelliset
tiedot. Henkilötietoja kerätään tiedotusta, toiminnan ja tilaisuuksien markkinointia ja järjestämistä sekä
niiden laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä henkilöä ei ole mahdollista
tunnistaa.
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3. Mitä henkilötietoja Meijän mieli- hanke kerää
Henkilötietoja saamme suoraan sinulta, kun ilmoittaudut tilaisuuksiimme, koulutuksiimme, toimintaamme, vastaat kyselyihin tai otat meihin yhteyttä. Voimme myös etsiä henkilötietoja julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten kuntien tai eri organisaatioiden internetsivuilta
•

Koulutuksiin ilmoittautumisen yhteydessä kerätään seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite, työskentelypaikkakunta, taustaorganisaatio, tehtävänimike, postiosoite, ruokaaineallergia

•

Etä- tai liveryhmiin osallistujilta kerätään tarvittaessa seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite/ja tai puhelinnumero

•

Hankkeen Meijän kaveri- livetoimintaan osallistuvilta kerätään seuraavat henkilötiedot nimi,
puhelinnumero, postiosoite ja sähköpostiosoite

•

Vapaaehtoisten tiedotuslistalle liityttäessä kerätään nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
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•

Sosiaalisessa mediassa sekä viestintä- ja työskentelyalustoissa toimiviin ryhmiin liittyviltä hanke ei välttämättä kerää tietoja. Tiedot voivat kuitenkin olla näkyvissä muille
sovelluksen käyttäjille

4. Rekisterin suojauksen periaatteet
Meijän mieli- hankkeessa on käytössä asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät menettelyt, joilla suojaamme hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytösten, luvattoman käytön,
luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta. Meijän mieli -hankkeen toimintaan osallistuvien tietoja
säilytetään aina käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan takana olevissa laitteissa ja ohjelmissa: yhdistyksen
työntekijöiden tietokoneissa, muistitikuilla, arkistointiin käytettävässä pilvipalvelussa (Arkki), tiedonkeruu- ja aineistoanalyysiohjelma Webropolissa, arviointityökalu Pokassa sekä sähköisen ilmoittautumiskanavan vapaaaehtostyö.fi- sivustolla. Kukin työntekijä käsittelee vain hänen vastuullaan olevien toimintojen ja niihin osallistuvien henkilöiden tietoja.
•
•
•

Sähköisesti kerätyt henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, pääsääntöisesti sähköisessä
muodossa. Aineistoa voi olla väliaikaisesti manuaalisessa muodossa Meijän mieli- hankkeen
työntekijän työhuoneessa lukitussa kaapissa.
Sähköinen henkilörekisteri koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuvista sekä tiedotuskirjeen tilaajista sijaitsee käyttäjätunnuksin suojatussa palveluntarjoajan tietokannassa tai käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan takana olevissa laitteissa hankkeen työntekijän tietokoneella.
Paperilla olevat tiedot (kuten osallistujalistat) säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy
vain asianmukaisilla henkilöillä.

5 Tietojen luovuttaminen / Luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoa saatetaan tilapäisesti luovuttaa rekisterinpitäjien ulkopuoliselle henkilöstölle. Näin saatetaan tehdä, jos tapahtumaa järjestetään yhteistyössä toisen organisaation kanssa. IT-järjestelmien teknisestä toiminnasta johtuen, henkilötietorekisteri saattaa sijaita ulkoisen organisaation palvelinlaitteistolla. Näin on
esimerkiksi pilvipalveluita käytettäessä. Näissä tapauksissa tietoa saatetaan luovuttaa EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.
6 Tietojen tarkastusoikeus
Hankkeen toimintaan osallistuvalla henkilöllä on oikeus:
• tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihinsa
• pyytää korjausta virheellisiin tietoihin
• pyytää tietojen poistamista
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Kun sinulla on kysyttävää henkilötiedoistasi, haluat tarkastaa tai poistaa tietosi, ota yhteyttä hankekoordinaattoriin tai hanketyöntekijään (ks. tiedot alla). Henkilötietojen korjaamis- ja poistopyynnöt teemme
ilman aiheetonta viivytystä. Korjaamme tietoja myös oma-aloitteisesti.
7 Tietojen säilyttäminen
Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.
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8 Rekisteriasioiden yhteyshenkilöt
Jos sinulla on kysyttävää rekisteriselosteesta tai haluat poistaa tai muuttaa tietojasi, ota yhteyttä Meijän
mieli -hankkeen työntekijöihin:
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Hankekoordinaattori: Merja Angle, 040 124 1426, merja.angle@koske.fi
Hanketyöntekijä: Katja Laajala, 040 164 7560, katja.laajala@koske.fi
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