REKISTERISELOSTE (Henkilötietolaki 523/99)
TIETOJÄRJESTELMÄSELOSTE (Julkisuuslaki 621/99)
Laatimispvm: 22.10.2018

1. Rekisterinpitäjä,
tietojärjestelmän
vastuutaho

Nimi
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (1710217-7)
Yhteystiedot
Matarankatu 4-6, 40100 Jyväskylä

2. Rekisteri-/tietojärjestelmäasioista vastaava henkilö
ja/tai yhteyshenkilö

Nimi
toiminnanjohtaja Raili Haaki / raili.haaki@kyt.fi / 050 304 6245
IT-asiantuntija Timo Pohjosaho / timo.pohjosaho@kyt.fi / 040 487 3055
hankekehittäjä Tiina Miettinen / tiina.miettinen@kyt.fi / 050 382 3273

Yhteystiedot
Matarankatu 6A1, 40100 Jyväskylä
3. Rekisterin tai muun
tietojärjestelmän nimi ja
verkko-osoite mikäli
julkinen

Luontovoimaa! -hankkeen luontoystäväkoulutuksen käyneiden vapaaehtoisten
henkilöiden rekisteri
http://www.kyt.fi/rekisteriselosteet

4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus (rekisterin
käyttötarkoitus),
tietojärjestelmän
käyttötarkoitus

Rekisteri on käytössä Luontovoimaa! -hankkeen vapaaehtoistoiminnassa
mukana olevien luontoystäväksi kouluttautuvien vapaaehtoisten henkilöiden
vakuutusasioiden hoitamiseksi sekä luontoystävätoiminnan toteuttamiseksi.

Rekisteritietoja voidaan käyttää myös toiminnan suunnitteluun ja arviointiin,
jolloin tietoja käsitellään nimettöminä.

5. Rekisterin tai muun
tietojärjestelmän tietosisältö

Luontoystäviksi kouluttautuvista vapaaehtoistoimijoilta kerätään seuraavat
tiedot: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Rekisterinpitäjä voi lisätä rekisteriin tietoja, jotka liittyvät luontoystävä
toimintaan osallistumiseen.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet ja päivitystiheys

Tiedot kerätään suoraan luontoystävätoimintaan ryhtyviltä
vapaaehtoistoimijoilta. Tietoja päivitetään, mikäli vapaaehtoistoimija ilmoittaa
hankkeen vapaaehtoisyhteyshenkilölle muutoksista.

7. Henkilörekisterin
säännönmukaiset tietojen
luovutukset. Tietojen siirto
EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin tai muun
tietojärjestelmän suojauksen
periaatteet

A. Tausta-aineistot (manuaalinen aineisto)
Tulostetut ja allekirjoitetut vapaaehtoistoiminnan sopimukset säilytetään
lukitussa tilassa. Tulostetut versiot hävitetään tietoturvalain mukaan
asianmukaisia tietoturva-astioita käyttäen.

B. Tietojärjestelmän aineisto
Jäsenrekisteri ei ole sähköisessä muodossa.

9. Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Luontoystävätoimintaan osallistuvien vapaaehtoistoimijoiden tietoja ei luovuteta
hankkeen ulkopuolisille toimijoille.

10. Tarkastusoikeus

Luontoystävänä toimivalla vapaaehtoisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat
rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää Luontovoimaa! hankkeen
vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

12. Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät oikeudet

Luontoystävätoiminnassa mukana olevalla vapaaehtoistoimijalla on oikeus vaatia
itseään koskevan virheellisen rekisteritiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee
esittää Luontovoimaa! -hankkeen vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilölle.
Henkilötietolain (30§) mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää
käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja
muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta sekä samoin
kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

