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Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle –ohjelman rekisterin 5etosuojaseloste
Laadi8u: 20.5.2018
Viimeksi päivite8y: 15.5.2019

1. Rekisterinpitäjä
Mikkelin Pelastakaa Lapset ry
2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Varapuheenjohtaja Joanna Herranen
Sähköpos<: mikkelinpelastakaalapset@gmail.com

3. Rekisterin nimi
Eväitä Elämälle –ohjelman rekisteri.

4. Henkilö5etojen käsi8elyn oikeusperuste
•

sopimuksen täytäntöön panemiseksi

5. Henkilö5etojen käy8ötarkoitus
Eväitä Elämälle -ohjelmasta haeGavien oppimateriaali- ja/tai harrastustukihakemusten käsiGely,
avustuspäätöksen teko, avustusten maksatus, yhteydenpito tuen saajiin, myönnetyn avustuksen
käytön seuranta

6. Käsiteltävät henkilö5edot
Tuen hakijan ja hänen huoltajansa nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpos<osoite. Tuen hakijan ikä,
ja sukupuoli. HaeGavan tuen käyGötarkoitus, opiskelu<lanneGa koskevat <edot, <etoa lapsen
harrastamisesta, johon tukea haetaan sekä sen edellyGämistä kustannuksista. Perustelut tuen
tarpeelle: <eto perheen taloudellista <lanneGa vaikeuGavista seikoista, perheen yhteenlasketut
neGotulot/kk tuloluokiGain, talouteen kuuluvien lasten lukumäärä, haeGavaan tarkoitukseen haeGu
tai saatu muu tuki, sekä tuen hakijoiden hakemukseensa mahdollises< liiGämät muut <edot.
Tukihakemuksen käsiGelijän lisäämä tukipäätös ja tueGavien kulujen korvaamisessa noudateGavat
käytännöt.
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7. Säännönmukaiset 5etolähteet
Tuen hakija ja/tai hänen huoltajansa.

8. Henkilö5etojen suojaaminen ja 5etoturva
Rekisterin sisältämiä <etoja käsitellään luoGamuksellises<. Sähköises< käsiteltävät rekisterin <edot
on asianmukaises< suojaGu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Niihin
pääsy edellyGää henkilökohtaista käyGäjätunnusta ja salasanaa. Manuaalinen aineisto säilytetään
lukituissa <loissa.
Rekisteriä käyGävät ainoastaan ne henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyGö kuuluu. KäyGäjiä sitoo
vai<olovelvollisuus.

9. Henkilö5etojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot sekä siirrämmekö 5etoja EU:n tai ETAalueen ulkopuolelle
Ei henkilö<etojen säännönmukaisia luovutuksia.
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Henkilö5etojen säilytysaika
Hakemukset liiGeineen sekä muu hakijaan liiGyvä materiaali hävitetään viimeistään 2 vuoGa
tukisuhteen pääGymisestä. Kirjanpitoaineistoon liiGyvät henkilö<edot säilytetään kirjanpitolain
mukaises< kyseisen <likauden jälkeen 6 vuoGa ja osa <edoista 10 vuoGa.

11. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus soveltuvan
<etosuojalainsäädännön mukaises<:
i. saada <eto henkilö<etojensa käsiGelystä
ii. saada pääsy omiin <etoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Pelastakaa Lasten
paikallisyhdistyksen käsiGelemät henkilö<edot
iii. vaa<a epätarkan ja virheellisen henkilö<edon oikaisua ja <etojen täydentämistä
iv. vaa<a henkilö<etojensa poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet
v. maksuGa vastustaa käsiGelyä, mukaan lukien proﬁloin<a niiltä osin kuin se liiGyy
suoramarkkinoin<in. Rekisteröity voi antaa Pelastakaa Lapsille kanavakohtaisia
suoramarkkinoin<a koskevia suostumuksia tai kieltoja.
vi. vaa<a henkilö<etojen käsiGelyn rajoiGamista
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vii. valiGaa valvontaviranomaiselle
-

jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle
valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenval<on
valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai
työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, eGä hänen
henkilö<etojaan ei ole käsitelty soveltuvan <etosuojakäytännön
mukaises<.

12. AutomaaPnen päätöksenteko ja proﬁloin5
AutomaaVsta päätöksentekoa tai proﬁloin<a ei tehdä.
13. Yhteydenotot
Kaikki tätä selosteGa koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esiGää kirjallises< tai henkilökohtaises<
kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi myös oGaa yhteyGä henkilökohtaises<
tai kirjallises< alla olevaan osoiGeeseen:
Mikkelin Pelastakaa Lapset ry
sähköpos<: mikkelinpelastakaalapset@gmail.com
Rekisteröidyn on varauduGava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

14. Tietosuojaselosteen muutokset
Tätä <etosuojaselosteGa voidaan päiviGää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuGuessa.
SuosiGelemme, eGä käyGe säännöllises< neVsivuillamme ja huomioiGe mahdolliset muutokset
selosteessa.

