Tietosuojaseloste
Pitäjänmäen Tarmon Nuorisojaoston Kesäleirin osallistujarekisteri
Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Seura: Pitäjänmäen Tarmo ry:n Nuorisojaosto
Osoite: Kyntäjäntie 20 B, 00390 Helsinki
Yhteyshenkilö: Teemu Talasmaa
Yhteyshenkilön sähköposti: teemu.talasmaa@pita.fi
Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on järjestämämme lasten kesäleirin osallistujien henkilötietojen ja heidän
huoltajiensa yhteystietojen hallinta kesäleirin valmistelemista, järjestämistä, laskutusta ja yhteydenpitoa
varten sekä seuraavana vuonna kesäleiristä tiedottamiseen aiemman vuoden ilmoittautuneiden lasten
huoltajille.
Henkilötietojen käsittely perustuu:
1) Sopimuksen toteuttamiseen liittyvä tarve (välttämätöntä tietoa mm. leirin järjestämiseksi)
2) Elintärkeiden etujen suojaaminen (mm. allergiat, uimataito, muut tärkeät tiedot, ym.)
3) Suostumukseen (huoltajan suostumus ilmoittautumisen yhteydessä)
Käsiteltävät henkilötiedot:
Rekisterissä käsitellään kesäleirille ilmoittautuneiden lasten ja heidän huoltajiensa henkilö- ja yhteystietoja
sekä muita tarpeellisia ja välttämättömiä tietoja. Näitä tietoja ovat:
• Lapsen etu- ja sukunimi
• Kotiosoite
• Syntymäaika
• Sukupuoli
• Ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot
• Huoltajien nimet
• Huoltajien puhelinnumerot
• Huoltajien sähköpostiosoite
• Onko lapsi ensimmäistä kertaa leirillä
• Tunteeko lapsi ennalta ketään leiriltä
• Lapsen telttakaveritoiveet
• Onko lapsi Pitäjänmäen Tarmo ry:n jäsen
• Muuta huoltajan ilmoittamaa ja olennaiseksi katsottua tietoa, mm. uimataito, lääkitys, ym.
Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot kerätään huoltajilta itseltään leiri-ilmoittautumisen yhteydessä.
Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu salasanasuojattuun järjestelmään, johon
on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä jotka välttämättä tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä
hoitamiseksi. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä.
Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin se on tarpeellista, kuitenkin enintään kymmenen
vuotta jonka jälkeen tiedot tuhotaan.
Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Yhdistykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia
koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot;
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
- vaatia henkilötietojensa poistamista (samalla oikeus osallistua tapahtumaan poistuu);
- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely
perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella
siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Pitäjänmäen Tarmo ry:n Nuorisojaoston oikeutettu
etu;
- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Pitäjänmäen Tarmo ry:n Nuorisojaosto voi pyytää
rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen
pyynnön käsittelemistä. Pitäjänmäen Tarmo ry:n Nuorisojaosto voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta
sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan
unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpakka tai työpaikka sijaitsee, mikäli
rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.
Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut
yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.
Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus
on viimeksi päivitetty 14.5.2018.

