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Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, kuinka Joensuun seudun erilaiset oppijat ry (jäljempänä
yhdistys) kerää, käsittelee ja säilyttää henkilötietoja. Yhdistys toimii rekisterinpitäjänä omien
toimintojensa osalta.

Yhdistyksessä kerätään henkilötietoja useista eri syistä. Yhteystietoja käsitellään esimerkiksi
yhdistyksen toimintaan, hankkeiden toteuttamiseen, jäsenyyteen, viestintään, tapahtumiin sekä
vapaaehtoisuuteen liittyen. Lisäksi yhdistyksessä toteutetaan sille työnantajana ja yhdistyksenä
säädetyt lakisääteiset velvoitteet, joihin tarvitaan myös henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä.
Toimintaan osallistumisen edellytyksenä on, että yhdistys voi kerätä esimerkiksi rahoittajalle
raportointiin tarvitsemiaan tietoja.

Henkilötiedot saadaan lähtökohtaisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään, tai asiointiyhteydessä
silloin, kun tietoihin on päivitettävää. Asiakastyössä kerätään (henkilön suostumuksella) tietoja
asiakkaalle tarjotun palvelun toteuttamiseksi ja palvelun raportoimiseksi. Henkilötietojen käsittelyn
oikeusperusteina ovat lakisääteiset velvoitteet esimerkiksi jäsenluettelon ylläpitäminen yhdistyslain
mukaisesti, työnantajavelvoitteiden täyttäminen työlainsäädännön mukaisesti sekä rahoituksiin
liittyvät säädökset ja velvoitteet valtionavustuslain mukaisesti.

Kerättäviä henkilötietoja ovat:
•
•

•
•

Jäsenyyteen liittyvät tiedot: Etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite sekä jäsenmaksutiedot
ESR-hankkeisiin vaadittavat tiedot: Etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, jäsentiedot, syntymäaika, henkilötunnus, koulutustausta ja
työelämästatus, sukupuoli ja vapaaehtoiset taustatiedot kuten kansallisuus, vähemmistö,
vamma sekä muut työmarkkina-asemaa heikentävät tiedot.
Asiakastyöhön liittyvät asiakkuustiedot
Kurssien, ryhmien ja koulutusten järjestämiseen tarvittavat tiedot: Etu- ja sukunimi, osoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite, jäsentiedot, syntymäaika, koulutustausta ja
työelämästatus.
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•
•
•
•
•
•

Vierailuihin liittyvät nimilistat: Etu- ja sukunimi, ikä, sukupuoli, työelämästatus
Lasten lukileireihin liittyvät tiedot: Lapsen sekä huoltajan etu- ja sukunimi, huoltajan
puhelinnumero ja sähköpostiosoite, ruoka-aine allergiat sekä mahdolliset lisätiedot
Vapaaehtoistoimintaan tarvittavat tiedot: Etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite sekä vapaaehtoisosaaminen
Vertaisryhmät: Etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
Lukitesteihin liittyvät tiedot: Etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero,
syntymäaika, sukupuoli, äidinkieli, testitulokset. (Yksilötestejä, lukilausuntoja ja suosituksia
säilytetään 10 v)
Kuvat ja muu audiovisuaalinen materiaali koulutuksiin ja tapahtumiin liittyen.

Kerätyt tiedot voivat olla tiettyä rekisteröityä koskien jotakin tai joitakin näistä. Tietoja
käsittelevät aina yhdistyksen toiminnassa olevat henkilöt, joiden vastuulla tai työtehtävissä ko. osaalue (esimerkiksi viestintä) on. Tietoja luovutetaan eteenpäin vain rekisteröidyn suostumuksella.
Tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Arkistoinnissa toteutetaan tietojen
minimoinnin periaatetta. Arkistoituja tietoja lukuun ottamatta tietoja säilytetään niin kauan,
kunnes:
•
•
•
•
•

jäsenyys yhdistyksessä päättyy
henkilö pyytää tietojensa poistamista
hankkeen tai projektin raportointi- ja osoitusvelvollisuudet päättyvät
tapahtumajärjestelyihin vaadittavia tietoja ei enää tarvita, tai
yhteystieto on vanhentunut.

Tietoja säilytetään huolellisesti. Manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa. Sähköisessä
muodossa käsiteltävät tiedot on tallennettu järjestelmiin, jonne pääsevät kirjautumaan määritellyt
työntekijät.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee
häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada
puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa
tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään.

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti
yhteyshenkilölle.
Selostetta muutettaessa muutokset lisätään selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä,
voimme tiedottaa niistä myös muulla tavoin, esimerkiksi sähköpostitse.
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