Vaasan seudun Muistiyhdistyksen vapaaehtoistoiminnan
tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Vaasan seudun Muistiyhdistys ry
Kirkkopuistikko 4
65100 Vaasa
Puh. 044 345 0594
info(at)muistiminne.fi
Jäljempänä Vaasan seudun Muistiyhdistys

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Toiminnanjohtaja Henna Minkkinen
Kirkkopuistikko 4
65100 Vaasa
Puh. 044 345 0591
henna.minkkinen(at)muistiminne.fi
3. Henkilötietojen ryhmä
Vapaaehtoistoiminnan rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito:
-

Vapaaehtoisiin
Asiakkaisiin
Yhteyshenkilöihin

Tietojen keräämisen käyttötarkoitus on:
-

Yhdistyksen toimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen
Toiminnan suunnittelu ja järjestäminen
Tilastointi ja analysointi
Sähköinen- ja suoramarkkinointi

Mikäli vapaaehtoisista otetaan valokuvia, pyydetään siihen etukäteen aina kirjallinen suostumus.
Myös mahdolliseen kuvan julkaisuun pyydetään kirjallinen suostumus.
5. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja:
-

Nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite
Mahdolliset erityisruokavaliot (ainoastaan tilaisuuksissa, joissa on tarjoilu)
vapaaehtoisroolit, vapaaehtoisen kanssa sovitut tehtävät, vapaaehtoistoiminnan määrä,
kesto ja toteutuspaikka

Tiedot poistetaan asiakasrekisteristä, kun yhteydenpidon tarve päättyy.

6. Tietolähteet
Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.
Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja
käyttötarkoituksia varten myös samaan liittoyhteisöön kuuluvilta tahoilta, julkisesti saatavilla
olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella
sovellettavan lainsäädännön rajoissa.
Jäsenrekisterin osalta kyseessä on Muistiliiton liittoyhteisön keskitetty jäsenrekisteri.

7. Tietojen luovutukset ja siirrot
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen suojaus ja säilytysajat
Vapaaehtoistoiminnan rekisterin manuaalinen aineisto säilytetään erillisissä, lukollisissa
laatikostoissa tai kaapeissa.
Tietoja käsittelee ja säilyttää pääasiallisesti vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, assistentti ja
toiminnanjohtaja. Sijaistamistarpeen ilmentyessä tietoja käsittelee myös sijainen.
Tietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä
hoitamiseksi. Jokaista työntekijää koskee vaitiolovelvollisuus.
Tietoja säilytetään vain sen aikaa, kun asiakas toimii vapaaehtoisena. Yhteistyökumppaneiden
osalta tietoja säilytetään sen aikaa, kun yhteistyö jatkuu.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia
virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on
myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa
käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa häneen itseensä
kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen
tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta
vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.
Rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin
se liittyy suoramarkkinointiin.

10. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

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. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti
sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

