TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

18.5.2018

Nimi

Sininauhaliitto (Y-tunnus 0217042-5)
Osoite

Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsink
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

tiltti@sininauha.fi
Nimi
2
Jenni Kämppi
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
jenni.kamppi@sininauha.fi
+358 50 544 2897
3
Tieto- ja tukipiste Tiltti, ammattilaisten yhteystietolista
Rekisterin
nimi
4
Ammattilaisten yhteystietolistaan kerätään niiden henkilöiden yhteystiedot, jotka ovat vierailleet
Henkilötieto- tutustumassa toimintaamme ja/tai joille on luovutettu/toimitettu pyynnöstä Tiltissä kehitettyjä
jen käsittelyn materiaaleja/työvälineitä. Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään.
tarkoitus
Yhteystietolistaa käytetään palautteen keruuseen, tilastointiin sekä palvelun kehittämiseen ja
tutkimukseen. Saaduista tiedoista tehdään vain sellaisia yhteenvetoja, joista yksilöitä tai heidän
antamiaan tietoja ei voida tunnistaa

5
Rekisterin
tietosisältö

-henkilön etu- ja sukunimi
-sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero
-ammattinimike
-työ- tai opiskelupaikka

6
Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään. Ei muita säännönmukaisia tietolähteitä.
Säännönmukaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tiedot ovat ainoastaan palautteen keruusta ja tilastoinnista vastaavien työntekijöiden hallussa.
Tietojen
säänTietoja käsittelevät ja katselevat työntekijät ovat vaitiolovelvollisia. Kaikki Tiltin työntekijät
nönmukaiset allekirjoittavat työsopimuksen allekirjoituksen yhteydessä vaitiolosopimuksen.
luovutukset
Tilttiin tehtyjä vierailukäyntejä ja niiden sisältöjä käsitellään ainoastaan Tiltin työntekijöiden ja
työnohjaajien kesken. Niissä saatua palautetta voidaan käyttää Tiltin palvelujen kehittämiseen.
Tietoja luovutetaan ulkopuoliselle ainoastaan rekisteröidyn nimenomaisesta pyynnöstä tai
lainsäädännön velvoittaessa.
8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalista tallennusta ei ole.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot tallentuvat palveluntarjoajan salattuun tietokantaan.Tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksella
ja salasanalla.
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Verkkopalvelimilla säilytettävien rekisteritietojen tietoturvasta
huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä
palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tiltin
työntekijöitä sitoo vaitio-olovelvollisuus

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi sekä tehdä valitus
Tietosuojavaltuutetulle, mikäli katsoo rekisterinpitäjän loukanneen hänen henkilötietolakiin tai
(25.5.2018 jälkeen) tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan.
Tarkastus- ja oikaisupyynnön voi lähettää sähköpostitse yhteyshenkilölle:
jenni.kamppi@sininauha.fi.

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi sekä tehdä valitus
Tietosuojavaltuutetulle, mikäli katsoo rekisterinpitäjän loukanneen hänen henkilötietolakiin tai
(25.5.2018 jälkeen) tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan.
Tarkastus- ja oikaisupyynnön voi lähettää sähköpostitse yhteyshenkilölle:
jenni.kamppi@sininauha.fi.

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi sekä tehdä valitus
Tietosuojavaltuutetulle, mikäli katsoo rekisterinpitäjän loukanneen hänen henkilötietolakiin tai
(25.5.2018 jälkeen) tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan.
Tarkastus- ja oikaisupyynnön voi lähettää sähköpostitse yhteyshenkilölle:
jenni.kamppi@sininauha.fi.

