REKISTERISELOSTE
Yhteistyökumppanien tiedot
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste Järjestö 2.0 - Järjestöt Pirkanmaan
terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä -hankkeen yhteistyökumppanien yhteystiedoista.
1. REKISTERINPITÄJÄ


Nimi: Artteli-kumppanuusyhdistys ry



Osoite: Salhojankatu 42, 33500 Tampere
2. REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ



Tomi Kuhanen



Tomi.kuhanen@artteli-ry.fi



Puh. 050 501 0727



www.kakspistenolla.fi

3. REKISTERIN NIMI


Pirkanmaan Järjestö 2.0-hankkeen yhteistyökumppanirekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS


Pirkanmaan Järjestö 2.0-hankkeen yhteistyökumppaneiden rekisteriä tarvitaan
kumppanuusverkoston yhteistyösuhteiden hoitamiseen.



Rekisteriin tallennetaan Pirkanmaalla tai muualla Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden,
yhteistyöverkostojen, hankkeiden, seurakuntien, kuntien ja yritysten yhteystietoja sekä
Pirkanmaan maakunnan ja tarvittaessa muiden Suomen maakuntien avainhenkilöiden
yhteystietoja ja yhteydenottotapahtumia, jotta voidaan kehittää yhteistyötä, järjestöjen
vaikutusmahdollisuuksia sekä luoda yhteydenpidosta raportteja.



Tähän rekisteriin kirjattuja osoitteita, puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita voidaan käyttää
Pirkanmaan Järjestö 2.0-hankkeen työntekijöiden tekemiin yhteydenottoihin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Pirkanmaan Järjestö 2.0-hankkeen yhteistyökumppanit -rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia
tietoja yhteistyötahosta:


Organisaation nimi



Sähköpostiosoite



Toimiala



Toiminnan kohderyhmän ikä (lapset, nuoret, työikäiset, ikäihmiset)



Organisaatiotaso



Toiminta-alue



Yhteisön käyttämä kieli/kielet



Jäsenyys järjestöjen yhteisössä



Katu- ja postiosoite



Verkkosivun osoite



Yhteyshenkilöiden nimet, asema ja yhteystiedot



Yhteystiedon luontipäivämäärä



Viimeisimmän yhteydenoton päivämäärä



Seuraavan yhteydenoton päivämäärä



Yhteydenottojen lukumäärä

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET


Pirkanmaan Järjestö 2.0-hankkeen yhteystiedot perustuvat hankkeen työntekijöiden
internetistä, sosiaalisesta mediasta, asianosaisilta tai muilta yhteistyökumppaneilta kerättyihin
tietoihin.



Yhteydenottotiedot perustuvat kunkin työntekijän tekemiin yhteydenottojen kirjauksiin.

7. REKISTERITIETOJEN LUOVUTUS


Pirkanmaan Järjestö 2.0-hanke ei luovuta tietoja ulkopuoliseen käyttöön.

8. 1. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS JA VIRHEELLISEN TIEDON
KORJAUSOIKEUS


Rekisteröidyllä yhteisöllä tai yksittäisellä yhteyshenkilöllä on oikeus tarkastaa tätä/häntä
koskevat tiedot sekä pyytää niiden korjausta. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena tai
henkilökohtaisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

9. TIETOJEN POISTAMINEN


Yksittäisen yhteyshenkilön yhteystiedot voidaan poistaa tämän omasta tai tämän edustaman
yhteisön vaatimuksesta välittömästi. Kyseisen yhteyshenkilön osalta yhteisöön liittyvät
yhteydenottotiedotvoidaan muuttaa nimettömään muotoon.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET


Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena eikä sitä luovuteta kaupallisten toimijoiden
markkinointitarkoituksiin. Tietoa saatetaan tilapäisesti luovuttaa rekisterinpitäjien

ulkopuoliselle henkilöstölle. Näin saatetaan tehdä, jos tapahtumaa järjestetään yhteistyössä
toisen organisaation kanssa.
IT-järjestelmien teknisestä toiminnasta johtuen henkilötietorekisteri saattaa sijaita ulkoisen
organisaation palvelinlaitteistolla. Näin on esimerkiksi pilvipalveluita käytettäessä. Näissä
tapauksissa tietoa saatetaan luovuttaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilyttäminen
Rekisterin tietoja säilytetään vähintään rahoittajan edellyttämän ajan. Rahoittaja saattaa
edellyttää kymmenen vuoden säilytysaikaa laskien hankkeen päättymisestä. Lisäksi
maksullisten tapahtumien osalta tietoja säilytetään laskutuksen ja muun taloudenpidon
edellyttämän ajan.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköiseen aineistoon pääsy on suojattu käyttäjätunnuksilla, ja siihen on rajattu pääsy myös
rekisteriä pitävän organisaation sisäisesti. Oletusarvoisesti käyttöoikeus on rajattu vain sille
organisaation osalle, joka tapahtumaa järjestää. Tarpeen vaatiessa, käyttöoikeus saatetaan
myöntää muulle rekisterinpitäjien henkilöstölle tai yhteistyössä tapahtumaa järjestävän
ulkoisen organisaation henkilölle.
Sähköinen rekisteri sijaitsee IT-laitteistolla, jossa on yleiset asianmukaiset tietoturvaan
liittyvät seikat toteutettuna ja säännöllisesti ylläpidettynä.
Sähköisestä rekisteristä saatetaan ottaa kopioita paperille, jotka hävitetään tietosuoja-astiaan
tai silppuamalla.

Uutiskirjeen tilaajat
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste Pirkanmaan Järjestö 2.0uutiskirjeen tilaajista.
1. REKISTERINPITÄJÄ


Nimi: Pirkanmaan Järjestö 2.0-hanke / Artteli-kumppanuusyhdistys ry



Osoite: Salhojankatu 42, 33500 Tampere



Puhelin: 050 452 1169



www.kakspistenolla.fi

2. REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ


Tomi Kuhanen



Tomi.kuhanen@artteli-ry.fi



050-501 0727

3. REKISTERIN NIMI


Pirkanmaan Järjestö 2.0-uutiskirjerekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS


Tietoja käsitellään Pirkanmaan Järjestö 2.0-hankkeen sähköisen uutiskirjeen lähettämiseen
sekä tilastollisiin tarkoituksiin.
5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ



Pirkanmaan Järjestö 2.0-uutiskirjerekisteriin tallennetaan sähköpostiosoitteita.
6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET



Uutiskirjeen tilaajat syöttävät tietonsa itse.
7. REKISTERITIETOJEN LUOVUTUS



Pirkanmaan Järjestö 2.0 ei luovuta tietoja ulkopuoliseen käyttöön.
8. TIETOJEN POISTAMINEN



Uutiskirjeen tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisesta uutiskirjeestä löytyvästä linkistä,
jolloin myös sähköpostitieto poistuu rekisteristä.



Rekisterinpitäjälle voi myös ilmoittaa halustaan poistaa sähköpostiosoitteensa uutiskirjeen
tilaajista, jolloin osoite poistetaan rekisteristä.

