
 

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen verkostojen jäsenten suostumus 
yhteystietojen jakamiseen -tietosuojaseloste 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ((EU) 2016/679) 

1.  Rekisterinpitäjä 

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke/Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 
https://www.ihimiset.fi/ppjarjestorakenne 

2.  Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 
Projektipäällikkö, järjestöagentti Helena Liimatainen 
Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke/Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 
Kansankatu 53, 90100 Oulu 
Puhelin: 044 0190 476 
Sähköposti: helena.liimatainen@ppsotu.fi 

3.  Rekisterin nimi 
Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen verkostojen jäsenten suostumus yhteystietojen 
jakamiseen  

4.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen verkostojen jäsenten suostumus yhteystietojen 
jakamiseen –rekisterin tarkoituksena on 

 lisätä kunnissa toimivien järjestöyhdyshenkilöiden ja yhdistysagenttien yhteystiedot Ihimiset.fi –
verkkosivustolle ja kuntien verkkosivuille 

 jakaa yhdistysagenttien ja järjestöyhdyshenkilöiden yhteystiedot toisilleen 

5.  Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja sisältö 

 Suostumuksen pohjalta: kyselylomakkeeseen vastaaminen 

6.  Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät 
Rekisteriin on tallennettu suostumus yhteystietojen jakamiseen -kyselyyn vastanneiden yksityishenkilöiden 
ja organisaatioiden edustajien yhteystietoja. 

7. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät 
Henkilötietoja vastaanottavat ja käsittelevät Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeen työntekijät, 
ks. https://www.ihimiset.fi/ppjarjestorakenne ja hankkeen päättymisen jälkeen Pohjois-Pohjanmaan 
sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen rekisteristä vastaavat työntekijät. 

8.  Rekisterin tietojen säilytysaika 
Henkilötietoja säilytetään siihen saakka, kunnes perustetta tietojen säilyttämiseen ei enää ole, jos henkilö 
ei enää toimi kyseisessä tehtävässä tai peruu suostumuksensa tai jos yhdistyksessä ei ole sellaista henkilöä, 
joka ylläpitäisi rekisteriä. 

Rekisterinpitäjänä arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö 
huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, 
ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, 
vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä. 
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9. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisterin tietoja saadaan henkilöltä itseltään.  

10. Tietojen säännönmukainen luovutus ja siirto sekä siirto EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle 
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien 
niin edellyttäessä. Tiedot eivät ole julkisia, vaan näkyvät pelkästään hankkeen työntekijöille. 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisteri säilytetään luottamuksellisena erilaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja käyttäen. 
Tiedot on tallennettu järjestelmään, jonne pääsevät kirjautumaan vain tietyt työntekijät käyttäjätunnuksilla 
ja salasanoilla. Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla 
tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.  

12. 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 annettu suostumus tai muuttaa sitä. 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää omien 
henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, kieltää tietojen siirto järjestelmästä toiseen sekä tehdä valitus 
henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Rekisterinpitäjänä toivomme, että rekisteröity kävisi 
tilanteensa läpi rekisterinpitäjän kanssa ennen valituksen tekemistä. 

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on rekisteröitynä oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa 
profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on välillämme vallitseva 
asiakassuhde. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen 
käsittelyä vastustaa. Voimme rekisterinpitäjänä kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä 
ainoastaan laissa säädetyin perustein. 

13. Rekisteröityjen yhteydenotot 
Kaikki selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää sähköpostitse osoitteella 
helena.liimatainen@ppsotu.fi. Rekisterinpitäjällä on oikeus varmistaa tarkastusoikeutta käyttävän henkilön 
henkilöllisyys. Mikäli rekisteröity ei toimita tarpeellisia lisätietoja, rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä 
tehtävästä. 

14. Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista 
Rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle henkilötietojen tietoturvaloukkauksista, mikäli loukkaus 
todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisen henkilön oikeuksille ja vapauksille. Rekisterinpitäjä 
tekee ilmoituksen suoraan rekisteröidyille tai julkisella ilmoituksella, kuten median välityksellä, mikäli tämä 
aiheuttaa rekisterinpitäjälle kohtuutonta vaivaa. Rekisterinpitäjä tekee ilmoituksen loukkauksista myös 
tietosuojavaltuutetulle. 

15. Tietosuojaselosteen muuttaminen 
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli 
muutokset ovat merkittäviä, informoimme niistä tarvittaessa myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse. 

Tietosuojaseloste on laadittu 5.10.2018. 

 


