
KOHDATAAN KOTONA- HANKKEEN ASIAKASTIETOREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Yhdistyksen nimi: Yhteiset lapsemme ry/ Kohdataan kotona- hanke   

Yhteystiedot: Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 11, 00260 Helsinki. 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 

Nimi ja yhteystiedot:  

Laura Huuskonen, Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 11, 00260 Helsinki. Puh. 044 7211 231, 

laura.huuskonen@yhteisetlapsemme.fi 

3. Rekisterin nimi:  

Kohdataan kotona -hankkeen asiakastietorekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus 

Kohdataan kotona -hankkeen aikana kerättyjen henkilötietojen käsittelyn perusteena on tietosuoja-

asetuksen (EU) 2016/679 mukainen tavoite toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa 

turvaavia perusoikeuksia.  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on: 

− Hankkeesta raportointi 

− Kehittämis- ja arviointityö 

− Viestintä 

 

5. Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan henkilötietoja:  

− rekisteröidyn nimi ja kansalaisuus 

− rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoitetiedot 

− muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt asiakastapaamiseen liittyvät muistiinpanot 

kehittämistyötä ja raportointia varten 

 

6. Tietolähteet 

Saamme tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä: 

- rekisteröidyiltä itseltään haastattelujen, keskustelujen ja havaintojen kautta 

- yhteistyötahoilta ja viranomaisilta rekisteröityjen suostumukselta 

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja 

käyttötarkoituksia varten myös samaan julkisesti saatavilla olevista lähteistä tai muilta kolmansilta 

osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa.  

 

 



7. Tietojen luovutukset ja siirrot  

Rekisterin tietoja pääsevät tarkastelemaan ainoastaan Yhteiset lapsemme ry:n Kohdataan kotona -

hankkeen työntekijät.  

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. 

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.  

        8. Tietojen suojaus ja säilytysajat 

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain Kohdataan kotona- hankkeen 

työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään 

tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja salasanoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot 

sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain hankkeen työntekijät.  

Tiedot rekisteristä poistetaan kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun tietoja ei enää käytetä. Tiedot 

poistetaan viipymättä rekisteröidyn sitä pyytäessä. Henkilötietoja säilytetään vähintään toimintaan 

osallistumisen keston ajan, ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset kuten 

kirjapitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat 

vaatimukset. Rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei 

rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, 

vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.  

        9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisterissä olevalla on oikeus pyytää häntä koskevat tiedot rekisterin pitäjältä sekä oikeus pyytää 

oikaisemaan tai poistamaan virheellinen tieto. Pyyntö lähetetään osoitteeseen 

toimisto@yhteisetlapsemme.fi. Pyynnöt käsitellään mahdollisimman nopeasti ja pyytäjän henkilöllisyys 

varmistetaan. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojen 

käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.  

      10. Yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti 

kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.  

      11. Tietosuojaselosteen muutokset 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä 

ilmoitus on viimeksi päivitetty 8.2.2019. 

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli 

muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai 

laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja 

huomioitte mahdolliset muutokset selosteessamme.   

 

 


