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Rekisteri nimi
Eväitä Elämälle –ohjelmasta haettavaa ja myönnettävää tukea koskeva rekisteri.
Samaan loogiseen rekisteriin kuuluvat Pelastakaa Lasten paikallisyhdistysten hallinnoimat Eväitä
Elämälle –ohjelmasta haettavaa ja myönnettävää tukea koskevaan rekisteriin liittyvät osarekisterit,
joita käytetään samassa käyttöyhteydessä.
Rekisterinpitäjä
Pelastakaa Lapset ry, Koskelantie 38, 00610 Helsinki.
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Mari Laiho, Ohjelmakoordinaattori, Pelastakaa Lapset ry
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Eväitä Elämälle –ohjelmasta haettavien oppimateriaali- ja/tai harrastustukihakemusten käsittely,
avustusten myöntäminen, yhteydenpito tuen saajiin, seuranta ja tilastolliset tarkoitukset.
Rekisterin tietosisältö
Tuen hakijan ja hänen huoltajansa nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tuen hakijan ikä,
sukupuoli ja äidinkieli. Haettavan tuen käyttötarkoitus, opiskelutilannetta koskevat tiedot, tietoa lapsen
harrastamisesta, jolle tukea haetaan sekä sen edellyttämistä kustannuksista. Perustelut tuen tarpeelle:
tieto perheen taloudellista tilannetta vaikeuttavista seikoista, perheen yhteenlasketut nettotulot/kk
tuloluokittain, talouteen kuuluvien lasten lukumäärä, oppimateriaalitukea hakevan lapsen koulun
etäisyys vakituisesta kotipaikasta, haettavaan tarkoitukseen haettu tai saatu muu tuki, sekä tuen
hakijoiden hakemukseensa mahdollisesti liittämät muut tiedot. Tukihakemuksen käsittelijän lisäämät
tiedot, jotka koskevat tukipäätöstä, tuen maksamista ja tuen saajan kanssa sovittuja asioita (esim
tuettavien kulujen korvaamisessa noudatettavat käytännöt tai tositteiden toimittaminen yhdistykselle).
Säännönmukaiset tietolähteet
Tuen hakija ja/tai hänen huoltajansa. Tuen myöntäjä (Pelastakaa Lapset ry/ paikallisyhdistys
tukipäätöksiä ja tuen myöntämistä koskevien merkintöjen osalta).
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Ei säännönmukaista tietojen luovuttamista. Pelastakaa Lapset ry:n tai sen paikallisyhdistyksen
vastaanottama hakemus voidaan järjestön sisällä tarvittaessa välittää toiselle Pelastakaa Lasten
paikallisyhdistykselle tai järjestön aluetoimistolle tukimahdollisuuksien kartoittamiseksi.
Tukipäätöksen tekijä (Pelastakaa Lasten paikallisyhdistys tai aluetoimisto) välittää Pelastakaa Lasten
keskusjärjestölle tuen hakijoita ja tukipäätöksiä koskevaa anonyymia tilastollista tietoa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja käsitellään ja säilytetään huolellisesti. Tietojen käsittelyyn osallistuvat vain henkilöt, jotka
tarvitsevat tietoja Eväitä Elämälle –ohjelman tarkoituksiin. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat
vaitiolovelvollisia. Tukihakemukset hävitetään sen jälkeen kun niiden säilyttämiselle ei ole tarvetta.
Rekisteröidyn tarkastusoikeus (Henkilötietolaki 26-29 §)
Henkilötietolain mukaisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa, ja vaatia
mahdollisesti virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle.

