
 

 

Lapsen Kengissä ry:n Varkauden Perheentalon rekisterin tietosuojaseloste 

Varkauden Perheentalon vapaaehtoiset 
Laadittu: 31.5.2019 

  

  

1. Rekisterinpitäjä  

Lapsen Kengissä ry (Y-tunnus: 1085102-8)   

Osoite: Kauppakatu 32, 78200 Varkaus  

Puhelin: 040 831 8592 

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö  

Varkauden Perheentalo  

koordinaattori Johanna Rastas johanna.rastas@lapsenkengissa.fi puh: 040 831 8592  

 

3. Rekisterin nimi  

Varkauden Perheentalon rekisteri Varkauden Perheentalon vapaaehtoisista.  

 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste   

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen sopimus. 

  

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus  

Rekisterin tietoja käsitellään Varkauden Perheentalon vapaaehtoistoimintojen koordinoimiseksi.   

Rekisterin tietojen avulla pidetään yhteyttä vapaaehtoisiin (mm. tiedustelut, milloin vapaaehtoinen on 

käytettävissä Perheentalolla) ja tiedotetaan Perheentalon ajankohtaisista asioista (mm. kutsut yhteisiin 

tilaisuuksiin, Perheentalon esitteet).  

  

6. Käsiteltävät henkilötiedot  

 Varkauden Perheentalon rekisteri toiminnan järjestäjistä sisältää seuraavia tietoja: 

 

• Nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköposti, puhelinnumero) 

 

Toimintaan liittyviä tietoja:  

• Toimintoihin liittyminen ja päättyminen 

• Tehtävät ja yhteistyömuodot Varkauden Perheentalolla 

• toimintaan osallistumispäivä- ja tuntimäärät, harrastukset, kiinnostuksen kohteet 

vapaaehtoistyöhön 

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet  

Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään.  

 

8. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva  



Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri kerätään Ensi- ja turvakotien liiton 

ylläpitämään sähköiseen Sofia-tietojärjestelmään, jossa on voimassa rajoitetut henkilökohtaiset 

käyttöoikeudet. Kyseessä on asiakastietojärjestelmä ja Ensi- ja turvakotien liiton keskusjärjestön 

työntekijöillä ei ole oikeutta päästä jäsenyhdistysten asiakastietoihin. 

 

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin tiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla 

teknisillä suojakeinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin 

pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.   

Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne rekisterinpitäjän tai sen lukuun toimivien yritysten henkilöt, joiden 

toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.   

 

9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA-alueen 

ulkopuolelle  

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, ellei kyseessä ole tietojen luovutus 

lainsäädännön vaatimusten tai viranomaismääräysten mukaisesti. Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen 

ulkopuolelle.  

  

10. Henkilötietojen säilytysaika  

Henkilötietoja säilytetään vapaaehtoisuuden keston ajan sekä sen jälkeen kahden vuoden ajan.  

  

11. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja 

henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö (ml. pyyntö tietojen poistosta) on tehtävä kirjallisesti 

ja lähetettävä rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen. 

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen 

korjaus pyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjaus 

pyyntö on lähetettävä allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen. 

 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  

Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei tehdä.  

 

13. Yhteydenotot  

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti kohdassa kaksi (2) 

nimetylle yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi ottaa yhteyttä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:  

 

Lapsen Kengissä ry Varkauden Perheentalo Kauppakatu 32, 78200 Varkaus 

johanna.rastas@lapsenkengissa.fi p. 040 831 8592  

 

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 

kuukauden kuluessa). Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella 

henkilöllisyystodistuksella.  

 

14. Tietosuojaselosteen muutokset  

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.  

Suosittelemme, että käytte säännöllisesti nettisivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset 

selosteessa.  

 


