REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § sekä EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Laatimispvm 1.6.2017

1. Rekisterinpitäjä
Kotiryhmäverkosto ry (y-tunnus 16237627-7)
Palstakatu 7-9
11100 Riihimäki
Puh. 050 439 2921
info@verkosto.net

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toiminnanjohtaja Marko Huhtala
Palstakatu 7-9
11100 Riihimäki
Puh. 050 439 2921
info@verkosto.net

3. Rekisterin nimi
Kotiryhmäverkosto ry:n (Verkosto) jäsen-, kannatusjäsen- ja aktiivirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Verkoston jäsen-, kannatusjäsen- ja aktiivisuhteen hoitaminen, varainhankinta ja
toiminnasta tiedottaminen sekä muu henkilötietolain henkilötietojen käsittely
Verkoston toimintaan liittyviin tarkoituksiin.

Tietoja säilytetään ja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (pilvipalvelu) ja tätä
varten tietoja tallennetaan kyseisen palveluntarjoajan palvelimille.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot jäsenistä, kannatusjäsenistä ja aktiiveista:

Perustiedot: nimi, syntymävuosi, sukupuoli, osoite, sähköpostiosoite ja
puhelinnumero;
Toiminta Verkostossa: roolit Verkoston toiminnassa ja kiinnostuksen kohteet;
Suostumukset ja kiellot: Suostumukset tai kiellot tietojen luovuttamiseksi toisille
rekisterissä oleville henkilöille sekä muut henkilötietojen käyttörajoitukset.

Rekisteri itsessään ei sisällä arkaluonteiseksi luokiteltuja henkilötietoja. Koska
Verkosto on kristillinen järjestö, rekisterissä olevista henkilötiedoista saattaa
kuitenkin ilmetä henkilön uskonnollinen vakaumus. Henkilötietojen käsittely on EU:n
tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 d) -kohdan mukaisesti perusteltua, koska käsittely
suoritetaan uskonnollisen yhdistyksen laillisen toiminnan yhteydessä ja
asianmukaisin suojatoimin, ja käsittely koskee ainoastaan Verkoston jäseniä,
entisiä jäseniä ja henkilöitä, joilla on Verkostoon säännölliset, Verkoston
tarkoituksiin liittyvät yhteydet. Henkilötietoja ei luovuteta yhteisön ulkopuolelle ilman
rekisteröidyn suostumusta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan henkilöltä itseltään esimerkiksi hänen ilmoittaessaan tietonsa
tallennettavaksi Verkoston rekisteriin, hänen ilmoittautuessaan Verkoston jäseneksi,
kannatusjäseneksi tai Verkoston toimintaa koskevan informaation saajaksi. Tietoja
kertyy myös rekisterinpitäjän omassa toiminnassa.

7. Tietojen säilyttäminen
Henkilötietoja säilytetään, kunnes niiden säilyttämiselle ei ole enää perustetta.
Tietoja säilytetään ensisijaisesti sen aikaa, kun rekisteröity on Verkoston jäsen,
kannatusjäsen tai aktiivi, tai hän haluaa saada Verkoston toimintaa koskevaa
informaatiota. Tiedot poistetaan kokonaisuudessaan ensisijaisesti rekisteröidyn
pyynnöstä. Muilta osin tietoja poistetaan, kun ne eivät enää ole rekisterinpitäjän
toiminnan kannalta tarpeellisia. Rekisteröidyille lähetetään omien tietojen
tarkastuspyyntö vähintään 5 vuoden välein. Tarkastuspyynnön yhteydessä
rekisteröidyllä on mahdollisuus pyytää tietojensa poistamista tai muuttamista
tarpeellisin osin.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Verkoston ulkopuolelle. Seuraavia tietoja
luovutetaan säännönmukaisesti erilaisissa Verkoston sisäisissä viestintätilanteissa
Verkoston toiminnan järjestämiseksi toisille jäsenille, kannatusjäsenille ja aktiiveille:
Nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Perusteena näiden tietojen
luovuttamiselle on rekisteröidyn antama suostumus. Suostumus voidaan antaa
henkilön ilmoittaessa tietojaan rekisteriin tai milloin tahansa erikseen, ja se kirjataan
rekisteriin.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojaamisen periaatteet
Rekisteri on talletettu atk:lle ja siihen tallennettuja tietoja säilytetään
luottamuksellisina. Rekisteriin pääsevät vain ne, joilla siihen on työnsä puolesta
oikeus ja tarvittavat tunnukset. Rekisteriä käytetään selaimella, eikä sitä asenneta
erikseen tietokoneelle. Sivustoja ylläpitää kotimaisen palveluntarjoajan palvelimilla,
ja palveluntarjoaja vastaa niiden jatkuvasta varmuuskopioinnista ja tietoturvasta.
Palvelimet sijaitsevat fyysisesti suojatussa tilassa. Manuaalisesti kerätyt
henkilötiedot tallennetaan sähköiseen rekisteriin viipymättä niiden keräämisen
jälkeen, minkä jälkeen manuaalinen aineisto tuhotaan silppurilla tai polttamalla.

11. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyyntö
tulee esittää rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja allekirjoitettuna tai henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjän luona. Kirjallinen pyyntö osoitetaan osoitteeseen:
Kotiryhmäverkosto ry, Palstakatu 7-9, 11100 Riihimäki.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon
korjaamista. Tarkastuspyyntö tulee esittää rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja

allekirjoitettuna tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Kirjallinen pyyntö
osoitetaan osoitteeseen: Kotiryhmäverkosto ry, Palstakatu 7-9, 11100 Riihimäki.

