Mikkelin seudun Muisti ry -yhdistyksen koulutus- ja
tapahtumarekisterin tietosuojaseloste (luotu 1.6.2018)
1. Rekisterinpitäjä
Mikkelin seudun Muisti ry
Porrassalmenkatu 26, 50100 MIKKELI
puhelin: 0400 539 007
sähköposti: hanna.kuitunen@esmuistiluotsi.fi
verkkosivut: www.mikkelinseudunmuisti.fi
2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Hanna Kuitunen
puhelin: 0400 539 007
sähköposti: hanna.kuitunen@esmuistiluotsi.fi
3. Rekisterin nimi
Koulutus- ja tapahtumarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Koulutukseen tai tapahtumaan ilmoittautuvien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
-

Tapahtuman järjestäminen
Tapahtumaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen
Varainhankinta
Tilastointi ja analysointi

5. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterinpitäjä käsittelee koulutus- ja tapahtumarekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:
-

Perustiedot: nimi
Yhteystiedot: sähköpostiosoite tai puhelinnumero
Jäsenyystiedot (mahdollinen Mikkelin seudun Muisti ry:n jäsenyys)
Ruokavalio
Mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot, kuten tieto onko
henkilö muistisairauteen sairastunut, muistisairaan läheinen tai ammattihenkilö.
Ammattihenkilön työnantaja

6. Tietolähteet
Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.
Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja
käyttötarkoituksia varten myös samaan liittoyhteisöön kuuluvilta tahoilta, julkisesti saatavilla
olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella
sovellettavan lainsäädännön rajoissa.

7. Tietojen luovutukset ja siirrot
Ilmoittautumistietoja voidaan mahdollisesti jakaa muiden tapahtumajärjestäjien kanssa, jos
yhdistys kokee tämän järjestämisen kannalta oleelliseksi. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen suojaus ja säilytysajat
Henkilötietoja sisältävät ilmoittautumislistat ovat yhdistyksen työntekijöiden käsiteltävissä.
Ilmoittautumiset vastaanottavat tapahtumatiedotteessa nimetty henkilö. Sähköisiä listoja
säilytetään tietokoneilla, jotka ovat henkilökohtaisia ja jotka on suojattu salasanoin, palomuurein
ja muilla teknisillä keinoilla. Manuaalisia ilmoittautumislistoja säilytetään niille työntekijöiden
lukollisissa kaapeissa.
Säilytämme henkilötietoja vähintään tapahtumapäivään ja tapahtuman keston ajan. Tämän
jälkeen rekisteriä säilytetään tilastointiin vaativan ajan. STEA-tuettuun toimintaan liittyvät
henkilötiedot, esim. tapahtumien osallistujalistat, tulee säilyttää 10 vuoden ajan. Tämän jälkeen
rekisterit tuhotaan heti asianmukaisesti.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tapahtumarekisteriin tallennetut tiedot ja
vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa
suostumuksensa tai muuttaa sitä.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa
käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa häneen itseensä
kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen
tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta
vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.
Rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin
se liittyy suoramarkkinointiin.

10. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11. Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli
muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse
tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti
sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Muutoksia tietosuojaselosteeseen 21.5.2019
-

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö vaihdettu nykyiseen toiminnanjohtajaan
Muutettu rekisterinpitäjän yhteystietoja

