
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
6.9.2019 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Virtaa vapaaehtoisuudesta -hanke 

Osoite 

Potilaspolku 2, 86800 Pyhäsalmi 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

0442358373 
virtaavapaaehtoisuudesta@gmail.com 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Jenni Kumpumäki, projektipäällikko Virtaa vapaaehtoisuudesta -hanke 
Osoite 

Potilaspolku 2, 86800 Pyhäsalmi 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

0442358373 

virtaavapaaehtoisuudesta@gmail.com 

3 
Rekisterin 
nimi 

Virtaa vapaaehtoisuudesta -hankeen vapaaehtoiset -rekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Henkilötietoja käsitellään Virtaa vapaaehtoisuudesta -hankkeen vapaaehtoistoiminnassa, jotta 
henkilöille voidaan tarjota 

1. apua ja tukea henkilöille/järjestöille tarjoamalla vapaaehtoisia 

2. vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille mieluisia vapaaehtoispaikkoja. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

1. Apua ja tukea tarvitsevat henkilöt: 

Nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite), osoitetiedot, avuntarve. 

 

2. Vapaaehtoiset 

Nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite), osoitetiedot, ikä, vapaaehtoistoimintaan liittyviä 
tietoja (mm. harrastukset/kiinnostuksen kohteet/toiminta-alue) 

 

3. Yhdistykset/Organisaatiot 

Tahot, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite), vapaaehtoistoiminta 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Vapaaehtoinen, yhdistykset ja apua/tukea tarvitsevat antavat suostumuksen henkilötietojen käyttöön 

Pyhäjärven vapaaehtoistoiminnan ja ikäihmisten hyvinvoinnin kehittämistä varten.  

 



    REKISTERISELOSTE      2 
 

7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta kaupalliseen käyttöön. Tiedot voidaan luovuttaa Pyhäjärven yleishyödylliseen 
käyttöön ikäihmisten hyvinvoinnin ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi.  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Henkilötietoja säilytetään lukitussa kaapissa 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Henkilötietoja säilytetään salasanasuojatulla tietokoneella.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jokaisella, jonka tietoja on henkilörekisteriin on tallennettu, on tarkastusoikeus. 

 

 

Pyyntötietojen tarkastuksesta tulee tehdä Virtaa vapaaehtoisuudesta -hankkeen projektipäällikölle 

Jenni Kumpumäelle.  

 

Pyyntö tulee lähettää postitse osoitteeseen Potilaspolku 2, 86800 Pyhäsalmi tai sähköpostitse 
osoitteeseen virtaavapaaehtoisuudesta@gmail.com 

 

Tarkastuspyyntö käsittellään 14 toimistopäivän kuluessa.  

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella, jonka tietoja on henkilörekisteriin on tallennettu, on oikeus vaatia tiedon korjaamista. 

 

 

Pyyntötietojen tarkastuksesta tulee tehdä Virtaa vapaaehtoisuudesta -hankkeen projektipäällikölle 
Jenni Kumpumäelle.  

 

Pyynntö tulee lähettää postitse osoitteeseen Potilaspolku 2, 86800 Pyhäsalmi tai sähköpostitse 

osoitteeseen virtaavapaaehtoisuudesta@gmail.com 

 

Tarkastuspyyntö käsittellään 14 toimistopäivän kuluessa.  



12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä 

itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja 
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyn 
oikeuksista voi olla säädetty myös muussa lainsäädännössä. Jos toimintaan liittyy tällaista 
henkilötietojen käsittely, ilmoita rekisteröidylle hänen oikeuksistaan sekä miten niitä käytetään. 

 


