Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry:n Yhteinen Päijät-Häme -hanke tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry
Aleksanterinkatu 35, 15140 Lahti
info@kumppanuusverkosto.fi
044-727 2773
www.kumppanuusverkosto.fi

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Projektipäällikkö
Helena Haaja
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry
Aleksanterinkatu 35, 15140 Lahti
helena.haaja@kumppanuusverkosto.fi
044-727 2773

3. Rekisterin nimi
Hankeyhteistyö

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
- yhteydenpito hankkeen kohderyhmään ja yhteistyökumppaneihin
- tiedon jakaminen ja kerääminen

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja sisältö
Suostumuspohjainen etu.
Yhteydenpito rekisteriin tallennetaan tiedon jakamista ja keräämistä varten rekisteröidyn antamat
tiedot, joita ovat yhdistyksen/organisaation nimi, yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite.
Hankkeen uutiskirjeen tilaamiseen annetut henkilötiedot, joita ovat etunimi, sukunimi,
organisaatio ja sähköpostiosoite.
6. Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Rekisteriin on tallennettu rekisteröitymättömiä henkilötietoja.
7. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät
Yhteispelillä hankkeen työntekijät (kaksi henkilöä).

8. Rekisterin tietojen säilytysaika
Hankkeen kesto 2017-2020.
9. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään.
10. Tietojen säännönmukainen luovutus ja siirto sekä siirto EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta hankkeen ulkopuolisille henkilöille.
11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköinen rekisteri on vain hankkeen työntekijöiden saatavilla. Tietokoneet joilla rekisteriin
pääsee on salasanoin suojattu ja virustorjunta sekä palomuurit ovat kunnossa. Rekisteri sijaitsee
pilvipalvelussa.
12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai
poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa annettu
suostumus tai muuttaa sitä.
13. Rekisteröityjen yhteydenotot
Rekisteriä koskevat yhteydenotot ja pyynnöt toimitetaan sähköpostitse osoitteella
info@kumppanuusverkosto.fi. Rekisterinpitäjällä on oikeus varmistaa tarkastusoikeutta käyttävän
henkilön henkilöllisyys.
14. Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista
Rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle henkilötietojen tietoturvaloukkauksista, mikäli loukkaus
todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisen henkilön oikeuksille ja vapauksille.
Rekisterinpitäjä tekee ilmoituksen suoraan rekisteröidyille tai julkisella ilmoituksella, kuten median
välityksellä, mikäli tämä aiheuttaa rekisterinpitäjälle kohtuutonta vaivaa. Rekisterinpitäjä tekee
ilmoituksen loukkauksista myös tietosuojavaltuutetulle.
15. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Mikäli tietosuojaseloste muuttuu, muutokset tulevat näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli
muutokset ovat merkittäviä, informoimme niistä tarvittaessa myös muulla tavoin, kuten
sähköpostitse tai laittamalla verkkopalveluumme asiasta ilmoituksen.
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