TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

12.6.2018

Nimi

Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Osoite

Patruunantie 15, 62800 Vimpeli
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Omaishoitajayhdistyksen toimisto Oivala p. 044 2991001
omaishoitajayhdistys@gmail.com
Nimi
2
Terttu Lakaniemi, puheenjohtaja
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Patruunantie 15, 62800 Vimpeli
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
P. 040 7165137
terttu.lakaniemi@gmail.com
3
Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminnan asiakasrekisteri
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito:
Henkilötieto- a) asiakkaisiin
jen käsittelyn b) yhteistyötahoihin
tarkoitus
c) yhdistyksen vapaaehtoistoimijoihin

Henkilötietoja tarvitaan toiminnan kehittämiseen ja ulkopuolisen rahoituksen edellyttämään
tilastointiin ja arviointiin.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisterissä ilmenevät seuraavat tiedot:
- nimi, puhelin, osoite, sähköpostiosoite, paikkakunta
- ikä, sukupuoli, erityisruokavalio
- asiakkuus (uusi/vanha)
- asiakasrooli, omaishoidon tuen tila ja omaishoitajuuden kesto
- työelämästatus
Kirjanpitolain (1336/1997) mukaan tositteita tulee säilyttää kuusi vuotta.

6
Rekisteriin tallennettavia tietoja saadaan:
Säännönmukaiset tieto- a) asiakkaalta itseltään
lähteet
b) yhteistyötahoilta
c) vapaaehtoistoimijoilta
Tiedonlähteenä ovat mm. sähköposti, puhelin, henkilökohtaiset kontaktit, sosiaalinen media,
sopimukset ja hakemukset.
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. STEA
voi rahoittajan ominaisuudessa tehdä tarkastuksen, jossa käydään läpi myös kirjanpitolain mukaisesti
säilytettävät tositteet.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Tietoja luovutetaan erityistapauksissa asiakkaan luvalla.

Manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat säilytetään lukituissa säilytystiloissa.Tietoja säilytetään
kirjanpitolain edellyttämällä tavalla.
Toimintaan liittyvän tiedon ja kuvien julkaisuun tulee olla lupa asianosaisilta.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Asiakasrekisteriin liittyviä tietoja tallennetaan työntekijöiden tietokoneille ja puhelimiin.
Laitteet, joilla toiminnan asiakasrekisterin tiedot sijaitsevat on suojattu asianmukaisesti
virustorjuntaohjelmalla, palomuurilla ja salasanoilla.

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella toiminnan asiakasrekisteriin merkityllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle
(Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry).

11
Jokaisella toiminnan asiakasrekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon
Oikeus vaatia korjaamista lähettämällä oikaisupyyntö rekisterin ylläpitäjälle (Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset
tiedon
ry).
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

