
 
 
 

TIETOSUOJASELOSTE      pvm. 8.8.2018 

 

 

Rekisterin pitäjä  
 

Nimi: Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry (jäljempänä Helsingin NNKY) 

Osoite: Mechelininkatu 15 A 8, 00100 Helsinki 

Puhelinnumero:  

Sähköposti: hnnky@hnnky.fi  

 

Tietosuojavastaava tai yhteyshenkilö (alleviivattu) 

Nimi: Tanja Rajala 

puhelinnumero: 040 551 9389 

Sähköposti: tanja.rajala@hnnky.fi 

 

 

Rekisterin nimi: Tyttöjen olohuoneen toiminta 
 

1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Käsittelyn tarkoituksena on Tyttöjen olohuoneen toiminnan järjestäminen. Tyttöjen olohuone järjestää avointa 
olohuonetoimintaa ja pienryhmätoimintaa eri-ikäisille tytöille. Toiminnan järjestämistä varten yhdistyksen tulee 
kerätä tarvittavat henkilötiedot toiminnan järjestämiseksi turvallisesti. Toiminnasta kerätään tilastotietoa, jota 
varten kerätään nimilistaa jokaisesta toimintakerrasta. Nimilistaa käsitellään, kuten muitakin henkilötietoja. 

 

2. Henkilötietojen käsittelyn peruste 
Käsittely perustuu oikeutettuun etuun, eli asiakkuussuhteeseen ja rekisteröidyn suostumukseen. Lasten 
henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että vanhempainvastuunkantaja on antanut tähän nimenomaisen 
suostumuksensa tai valtuutuksensa. 

 

3. Rekisterin tietosisältö 
Lapsen nimi, syntymäpäivä ja osoite. Huoltajien nimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Lapsen allergiat ja 
erityisruokavaliot sekä mahdolliset muut lisätiedot lapsesta. Huoltaja voi halutessaan kertoa lisätietoja lapsesta. 
Lisätiedon antaminen on vapaaehtoista ja saattaa sisältää arkaluonteista tietoa. Lisäksi pyydetään lupaa 
valokuvaukseen ja kuvien julkaisemiseen. 

 

4. Säännönmukaiset tietolähteet 
Henkilötietoja kerätään suoraan asiakkaalta. Tiedot kysytään yhteystietolomakkeessa. 

 

5. Henkilötietojen luovutus 
Henkilötietoja ei luovuteta. Henkilötietoja ei käytetä muuhun kuin tässä asiakirjassa mainittuihin tarkoituksiin. 
Helsingin NNKY:n Tyttöjen olohuonetoiminnan rekisteriä ei yhdistetä muihin yhdistyksen rekistereihin. Henkilötietoja 
ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
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6. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Osaa henkilötiedoista (nimi, ikä) käsitellään sähköisesti Helsingin NNKY:n hankkimassa Microsoftin palvelussa. 
Microsoft tuottaa pilvipalvelut tiedostoille. Palveluntarjoaja vastaa omalta osaltaan aineiston asianmukaisesta ja 
turvallisesta käsittelystä.   

Pääsy tiedostoihin on rajattu vain niille työntekijöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävien hoitamiseen. 
Työntekijöillä on käytössä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 

Kaikki paperiaineisto säilytetään lukollisissa kaapeissa toimistolla, ja niihin on pääsy ainoastaan Tyttöjen olohuoneen 
työntekijöillä. 

Kaikki työntekijät on ohjeistettu käsittelemään henkilötietoja asianmukaisesti ja turvallisesti. 

 

7. Henkilötietojen säilytysaika 
Sellaiset henkilötiedot, joiden käsittely ei ole enää tarpeellista, poistetaan viipymättä, kuitenkin viimeistään  
kolmen (3) kuukauden kuluessa asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Henkilötietoja säilytetään 
ilmoittautumislomakkeissa toimintakauden tilinpäätösten valmistumiseen saakka, jonka jälkeen ne tuhotaan. 
Valokuvauslupaa (nimi, huoltajan nimi, lupa valokuvaukseen ja kuvien julkaisemiseen) säilytetään toistaiseksi. 
 
 

8. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy itseään tai huollettavaansa koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää 
kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää 
tiedot järjestelmästä toiseen. 
 
Lisäksi milloin käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa 
tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 
 
Rekisterinpitäjä oikaisee virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai  
rekisteröidyn vaatimuksesta. 
 
Jos rekisteröity epäilee, ettei henkilötietoja käsitellä lainmukaisesti, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus 
tietosuojavirastolle. Pyynnöt on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja pyyntöihin vastaaminen on tehtävä 
kuukauden sisällä pyynnöstä. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan 
rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta 
sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 
 
Rekisterinpitäjä on velvollinen ilmoittamaan tietoturvaloukkauksesta, tai sen epäilystä 72 tunnin sisällä 
valvontaviranomaiselle, paitsi jos loukkaus ei todennäköisesti aiheuta riskiä henkilön oikeuksille ja vapauksille. 
Tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan myös rekisteröidylle, mikäli loukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin 
rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille. 
 

 

 


