TIETOSUOJASELOSTE

Kymijoen Tukipuu ry:n tietosuojaseloste
Yhdistyksemme palveluiden tarjoaminen edellyttää, että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua
koskevia henkilötietoja. Niinpä olemme sitoutuneet suojaamaan niitä ja noudattamaan kaikkea
henkilötietojen käsittelyyn sovellettavaa nykyistä lainsäädäntöä.
Tietosuojaseloste sisältää yleiskuvauksen siitä mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein me
sitä käsittelemme sekä mitä oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia sinulla on henkilötietojasi
koskien.
Yhdistyksemme käsittelee sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen sekä
sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän
tietosuojaselosteen huolellisesti.

Keskeiset tietosuojaperiaatteemme
-

-

-

Tietosi ovat aina luottamuksellisia ja niitä käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja
sovellettavan lain mukaisesti. Pääosa käsittelemistämme henkilötiedoista on asiakkaan
itsensä antamaa tietoa joka syntyy luonnollisesti palveluitamme käytettäessä. Myös
yhdistyksen jäsenten tietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
Emme pääsääntöisesti luovuta tietoa EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
Henkilöstömme on sitoutunut noudattamaan niitä oikeuksia joita sinulla on omia
henkilötietojasi koskien, kuten oikeus tietojen tarkistukseen ja korjaamiseen sekä oikeus
tiedon poistamiseen.

Mitä tarkoituksia varten henkilötietoja kerätään ja käsitellään?
Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määritettyihin
tarkoituksiin.

Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat
-

Yhdistyksen palveluiden tarjoaminen sekä näihin liittyvä asiakkuuden hallinta ja muut näihin
liittyvät toimet.

-

Asiakasviestintä, yhteydenottopyyntöihin ja palautteisiin vastaaminen.

-

Palveluidemme kohdentaminen sinulle.

Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?
Saamme pääosan keräämistämme henkilötiedoista asiakkaalta itseltään yhteydenoton ja
myöhemmin palveluidemme käytön yhteydessä. Saamme henkilötietoja myös palveluihimme
ohjaavilta tahoilta, kuten TE-toimistolta ja muilta viranomaisilta. Palveluidemme käytön yhteydessä
myös syntyy uusia tietoja, joita käsittelemme ja tallennamme tämän tietosuojaselosteen
mukaisesti.

Keräämme ja käsittelemme pääasiassa seuraavia tietoja
-

Henkilötunnus, syntymäaika, postiosoite ja muut yhteystiedot, yhteyshenkilöiden nimet ja
perustiedot, syntyperä sekä kansalaisuus.

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?
Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle.
Kun olet asiakkaanamme, käsittelemme henkilötietojasi muun muassa työllistymistoimien
täytäntöönpanemiseksi ja valmistelemiseksi. Lisäksi saatamme käsitellä tietoja lakisääteisten ja
oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi.
Joitakin henkilötietoja saatamme käsitellä vain suostumuksesi nojalla niihin tarkoituksiin joihin olet
suostumuksesi antanut.

Kuka tietojani käsittelee ja luovutetaanko niitä kolmansille osapuolille?
Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee vain yhdistyksen hallitus ja hankehenkilöstö tehtäviä
suorittaessaan. Henkilötietojasi saatetaan luovuttaa toimipisteidemme välillä sekä
yhteistyökumppaneillemme ja viranomaisille asian niin vaatiessa, mutta ainoastaan lain sallimissa
rajoissa.
Saatamme myös lain sallimissa rajoissa luovuttaa henkilötietoja viranomaisen pyynnöstä tai
esimerkiksi tuomioistuimen määräyksestä vaikkapa väärinkäytösten ja petosten selvittämiseksi.
Saatamme myös välittää anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää
sinuun.

Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?
Mitään tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle. Mikäli kuitenkin luovuttaisimme
esimerkiksi henkilötietoja EU:n ulkopuolelle tietosuojaselosteessa mainittuja tarkoituksia varten,
huolehdimme siitä että tietojesi käsittely, siirto sekä tallennus toteutetaan aina lain edellyttämin
perustein ja riittävin suojatoimenpitein.

Kauanko henkilötietojani säilytetään?
Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin
sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja
tilanteesta riippuen. Tietojen säilyttämisajat saattavat perustua myös lainsäädäntöön, kuten
kirjanpitolakiin. Pyrimme tarvittaessa päivittämään tietojasi.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?
Tietojasi säilytetään asianmukaisesti suojattuna alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.
Henkilötietoja säilytetään pääasiassa vain sähköisinä tietoina ja tiedot ovat omassa sisäisessä
järjestelmässämme. Järjestelmä on suojattu usein erilaisin suojausmenetelmin. Tietoja pääsevät
käyttämään ainoastaan yhdistyksemme henkilöstö ja vain siltä osin kuin heillä on tarve saada
työtehtäviänsä varten tietoja asiakasrekisteristä. Yhdistyksen toimitilat ovat turvalliset ja tiedot
lukitussa paikassa.

Tietojen antamisen ja antamatta jättäminen
Henkilötietojesi antaminen ei ole suinkaan pakollista, mutta jos et anna henkilötietoja taikka salli
niiden käsittelyä, emme pysty palvelemaan sinua ja täyttämään yhdistystoimintamme tarkoitusta.

Käytetäänkö internetsivullamme evästeitä ja mitä ne ovat?
Internetsivuillamme käytetään evästeitä, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen
käyttäjäkokemuksen sivustolla kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja jotka internetpalvelin
tallentaa käyttäjän omalle päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät
käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme myös hyödyntää evästeitä palveluidemme ja
sivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin
optimoimiseksi.
Sivuston käyttäjä voi itse antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön internetselaimensa
(esim. Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge) asetuksista. Useimmat selaimet sallivat evästeet
automaattisesti. Huomaathan kuitenkin, että evästeiden esto saattaa rajoittaa verkkosivustomme
toimivuutta.

Pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, sekä saada tietää
mitä sinua koskevia henkilötietoja yhdistyksessä käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada
täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeutesi saada virheet korjatuksi
Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset taikka vanhentuneet, tai
muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeutesi kieltää suoramarkkinointi
Mitään henkilötietojasi ei käytetä suoramarkkinointiin.

Oikeutesi vastustaa käsittelyä
Asiakas voi myös vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, jos kokee että tietoja on käsitelty
lainvastaisesti. Huomaathan että tässä tilanteessa emme todennäköisesti enää pysty palvelemaan
sinua.

Oikeutesi rajoittaa käsittelyä
Sinulla on joissain tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Miten voin toteuttaa oikeuteni?
Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
marjut.pihavainio@tukipuu.fi (toimisto- ja hankesihteeri). Pyydämme sinua samalla mainitsemaan
nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun
henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi.
Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole ollut lainmukaista, voit myös tehdä valituksen
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Tietosuojaselosteen päivittäminen
Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme tai
tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Mahdolliset päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös
lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan hetki, kun olemme julkaisseet päivitetyn
tietosuojaselosteen. Pyydämmekin, että tutustutte tämän tietosuojaselosteen ja sen sisältöön
säännöllisin väliajoin.

Kehen otan yhteyttä tietosuoja-asioissa?
Yhdistyksen yhteystiedot:
Kymijoen Tukipuu ry
Y-tunnus: 0921712-6
Tehontie 31 (Tiilitie 2 E)
45200 Kouvola
puh: 044 969 3480

Yhteydenotot tietosuoja-asioissa:
Marjut Pihavainio, toimisto- ja hankesihteeri
puh: 044 3221 678
e-mail: marjut.pihavainio@tukipuu.fi
Vastaava henkilö:
Jukka Kangas, hankepäällikkö
puh: 044 3770 144
e-mail: jukka.kangas@tukipuu.fi

