Tietosuojaseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24§ mukainen rekisteriseloste
Laadittu 1.3.2020
REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Tmi Susanna Uittomäki
Y-tunnus: 2328724-3
Osoite: c/o KÄPY ry, Åkerlundinkatu 3 B, 33100 Tampere
Sähköpostiosoite: susanna.uittomaki@lapsentunteet.fi
Puhelinnumero: 0505404369
REKISTERIN VASTUUHENKILÖ
Nimi: Susanna Uittomäki
Osoite: c/o KÄPY ry, Åkerlundinkatu 3 B, 33100 Tampere
Sähköpostiosoite: susanna.uittomaki@lapsentunteet.fi
Puhelinnumero: 0505404369
REKISTERIN NIMI
www.lapsentunteet.fi -internetsivuston Käyttäjärekisteri
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
www.lapsentunteet.fi-internetsivuston tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjän
(jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva www.lapsentunteet.fi -internetsivuston
tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä
“Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien
asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen & kehittämiseen sekä Palvelun tuottamiseen,
tarjoamiseen & kehittämiseen sekä analysointiin, markkinointiin ja tilastointiin.
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään Käyttäjän yhteystietoja (nimi, sähköpostiosoite) sekä muita Käyttäjän itse
antamia tietoja.
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Käyttäjän itsensä antamat tiedot, jotka Käyttäjä lähettää sivustolla www.lapsentunteet.fi -olevien
lomakkeiden kautta.
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EUROOPAN UNIONIN
TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan
henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle
palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun. Rekisterinpitäjä voi käyttää
henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, kuten tiedostojen varmuuskopiointiin
tarkoitettua Dropbox-pilvipalvelua (https://www.dropbox.com/privacy) tai MailChimpuutiskirjepalvelua (https://mailchimp.com/legal/privacy/), jotka sijaitsevat Euroopan unionin
tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä
vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outsideeu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en);
Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden
toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan
lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka on suojattu
salasanoilla. Rekisterissä olevat tiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilötiedot hävitetään
sähköisestä rekisteristä sen jälkeen, kun tiedotus- tai muu toiminta eivät enää edellytä tietojen
säilyttämistä tai Käyttäjä ilmoittaa, että haluaa poistaa tietonsa rekisteristä. Rekisteri on
tallennettu sähköiseen pilvipalveluun. Järjestelmän käyttäminen edellyttää käyttäjätunnusta ja
salasanaa. Järjestelmä on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä
suojakeinoilla. Sähköinen yhteys on SSL -suojattu. Järjestelmän tiedostoista on asianmukaiset
varmuuskopiot. Järjestelmän käyttäjää sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekistereihin pääsy on vain
sivuston www.lapsentunteet.fi ylläpitäjällä.
REKISTERISELOSTEEN SAATAVUUS
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä
oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia
kaikkien itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää
kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin pitäjälle.
TIETOTURVALOUKKAUSTEN KÄSITTELY
Tietoturvaloukkausilmoituksessa rekisterin ylläpitäjä sitoutuu seuraaviin toimenpiteisiin:
1) Tehdään viipymättä ilmoitus tietoturvaloukkauksesta valvontaviranomaisille, jossa annetaan
kuvaus mahdollisuuksien mukaan loukkauksen kohteena olevien rekisteröityjen ryhmästä ja
arvioidut lukumäärät sekä henkilötietotyyppien ryhmät ja arvioidut lukumäärät.
2) Toimitetaan tiedot valvontaviranomaisille ja toimitaan tiedonvälittäjänä loukkauksen kohteena
oleville.
3) Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen todennäköiset seuraukset arvioidaan ja tehdään
tarvittavat toimenpiteet ja tarvittaessa myös toimenpiteet mahdollisten haittavaikutusten
lieventämiseksi.
MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

