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Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle –ohjelman rekisterin 

tietosuojaseloste  (paikallisyhdistys) 

 
 
Laadittu: 27.5.2019 
Viimeksi päivitetty: 2.6.2019 

 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Oulun Pelastakaa Lapset ry 

pelastakaalapset.oulu@gmail.com 

 

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 

Oulun paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenet ovat vapaaehtoisia, jotka vastaavat Eväitä Elämälle 

ohjelman oppimateriaalituen jakamisesta. 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on puheenjohtaja. Tällä hetkellä Pirjo Hätälä 

pelastakaalapset.oulu@gmail.com puh. 040-7180477 

3. Rekisterin nimi 

Eväitä Elämälle –ohjelman rekisteri.  

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste  

 sopimuksen täytäntöön panemiseksi 

 

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Eväitä Elämälle -ohjelmasta haettavien oppimateriaalihakemusten  käsittely, avustuspäätöksen teko, 

avustusten maksatus, yhteydenpito tuen saajiin, myönnetyn avustuksen käytön seuranta   

6. Käsiteltävät henkilötiedot  

Pyydämme henkilökohtaisessa yhteydenpidossa täyttämään Pelastakaa Lapset järjestön laatiman 

Eväitä Elämälle oppimateriaalihakemuksen, niin että hakemuksen allekirjoittavat sekä tukea hakeva 

opiskelija että huoltaja. Erikseen mainitsemme , että ei pidä laittaa mihinkään  henkilötunnusta. 

Hakemus lähetetään postitse  tietosuojan vuoksi  Oulun Pelastakaa Lapset ry:lle puheenjohtajan 

antamaan osoitteeseen. Henkilötietoja ei käsittele kukaan muu kuin rekisteriasioiden yhteyshenkilö,  

joka pitää voimassaolevista hakemuksista rekisteriä. Hakemukset kaikkine henkilötietoineen 

poistetaan silppuriin heti ,kun tukitoiminta lakkaa. 
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7. Säännönmukaiset tietolähteet 

 

Tuen hakija ja hänen huoltajansa.  

 

8. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 

Emme ota hakemuksia vastaan sähköisesti lainkaan.  Pyydämme täyttämään paperiset hakemukset 

ja ne lähetetään postitse rekisterin yhteyshenkilölle, joka on vaitiolovelvollinen ja säilyttää ne 

suljetussa kaapissa. Tietoja ei käsittele kukaan muu. Hallitus päättää kuinka monelle hakijalle 

voidaan myöntää oppimateriaalitukea ja kuinka paljon.  Perusteena on vähävaraisuus perheessä ja 

sosiaalisena perusteena lisäksi erilaiset menetykset esim. työn , terveyden, puolison, kodin menetys. 

 

9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA-

alueen ulkopuolelle 

 

Ei henkilötietojen säännönmukaisia luovutuksia.  

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

10. Henkilötietojen säilytysaika 

Hakemukset liitteineen sekä muu hakijaan liittyvä materiaali hävitetään välittömästi tukisuhteen 

päättyessä. Kirjanpitoaineistoon liittyvät tiedot säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kyseisen 

tilikauden jälkeen 6 vuotta ja osa tiedoista 10 vuotta. Kirjanpitoomme menevät vain 

kirjakaupanlaskut ilman henkilötietoja. 

11. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus soveltuvan 

tietosuojalainsäädännön mukaisesti: 

i. saada tieto henkilötietojensa käsittelystä 

ii. saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Pelastakaa Lasten 

paikallisyhdistyksen käsittelemät henkilötiedot 

iii. vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä 

iv. vaatia henkilötietojensa poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet 

v. maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy 

suoramarkkinointiin. Rekisteröity voi antaa Pelastakaa Lapsille kanavakohtaisia 

suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja. 

vi. vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista 

vii. valittaa valvontaviranomaiselle 

- jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle 

valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion 

valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai 

työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen 

henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön 

mukaisesti. 
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12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Noudatamme päätöksenteossa yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus periaatetta. 

13. Yhteydenotot 

 Rekisteröity voi  ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 

             Oulun Pelastakaa Lapset ry 
             pelastakaalapset.oulu@gmail.com  
             

            Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. 

 

14. Tietosuojaselosteen muutokset 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. 

 

 

 


