
Kamraatti- ystävyyttä ja osviittaa 
hankkeen tietoturva ja rekisteröinti 
tiedote  
 
EU:n 26.5.2018 voimaan astuvan GDPR säädöksen mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste 
on luettavissa  www.tornionperheidentalo.fi/kamraatti-ystavyytta-ja-osviitta/  sivulta. 
 
Katsomme, että hyväksyt tietosuoja- ja rekisterikäytäntömme automaattisesti, kun 
ilmoittaudut hankkeen järjestämiin tapahtumiin. 
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Rekisteri - ja tietosuojaseloste 
 
Rekisteri- ja tietosuojaseloste on asiakirja, joka kuvaa rekisterinpitäjän suorittamaa 
henkilötietojen käsittelyä. Selosteen on tarkoitus kertoa siihen tutustuvalle henkilölle mitä 
tietoja ko. rekisteriin on kerätty, mihin niitä käytetään ja kenelle tietoja luovutetaan. 
Selosteessa kuvataan myös sitä, miten rekisterissä olevat henkilötiedot on suojattu. 
 
1.Rekisterin nimi: 
 
Kamraatti - ystävyyttä ja osviittaa hankkeen toimintaan osallistuvilta kerätyt henkilötiedot 
 
2. Rekisterinpitäjä: 
 
Tornion Perheiden Talo ry, Kamraatti- ystävyyttä ja osviittaa hanke  
osoite: Putaankatu 2, 95420 TORNIO 
 
3.  Rekisteriasioista vastaavat henkilö:  
 
Toiminnan johtaja Merja Frantti puh: 040-8679929  email:  tornionperheidentalo@gmail.com 
Hanketyöntekijä Mira Karhu  puh: 0400-219005 email:  kamraattihanke@gmail.com  
 
 
4. Rekisterin tietosisältö eli mitä tietoja hankkeen toimintaan osallistuvilta kerätään 
 
Ryhmiin  (ohjausryhmä, leirit, kerhot)  osallistuvilta kerätään ilmoittautumisen yhteydessä 
seuraavat henkilötiedot: nimi, taustaorganisaatio, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja ikä. 
Tietojen antaminen on pakollista. Alaikäisiltä osallistujilta kysymme myös huoltajan nimen, 
yhteystiedot sekä tarvittavat terveyteen liittyvät tiedot esim. sairaudet ja niihin kuuluvat 
lääkitykset. Ilmoittautumislomakkeella on myös osallistujalle maininta siitä, mihin ja miten 
käytämme hänen tietojaan. 
Koulutuksiin  (koulutukset, seminaarit)   ilmoittautumisen yhteydessä kerätään seuraavat 
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henkilötiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja pääasiallinen toimintamuoto. Tietojen 
antaminen on pakollista. 
Palautteiden ja kyselyiden keräämisen yhteydessä kerätään seuraavat henkilötiedot: 
sukupuoli ja ikä. 
 
5. Rekisterin käyttötarkoitus 
 
Ryhmiin, koulutuksiin ja seminaareihin  osallistuvien henkilötietoja käytetään seuraaviin 
tarkoituksiin: tiedotus, koulutusmateriaalin jakaminen, palautteen kerääminen ja laskutus. 
Jokaisessa kyselylomakkeessa on tieto siitä, miten tietoa käytetään.  
 
6. Rekisterin tietolähteet 
 
Tiedot rekisteriin saadaan  toimintaan osallistuvien itsensä ilmoittamina.  
 
 7. Tietojen luovuttaminen 
 
Rekisteriin tallennettua tietoa ei luovuteta hankkeen ulkopuolelle. 
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoihin on pääsy hankkeen työntekijällä sekä 
Tornio Perheidentalon toiminanjohtajalla.  Lisäksi ryhmien, koulutusten, kerhojen ja 
seminaarien sähköinen henkilörekisteri sijaitsee Tornion Perheiden Talon  omistamalla 
tietokoneella käyttäjätunnuksin suojatussa tietokannassa. Perheiden Talon henkilökunta 
huolehtii henkilörekisterin tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. 
 
Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla 
työntekijöillä. 
 
9. Tarkastusoikeus  
 
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää 
rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti 
asianomaiselle rekisterinpitäjälle. 
 
10. Rekisteritietojen korjaaminen 
 
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön 
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn 
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 
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