Hyvinvointilomat ry:n sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Yhdistyksen nimi: Hyvinvointilomat ry
Yhteystiedot: Haapaniemenkatu 14, 00530 Helsinki
2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava
Tietosuojavastaava: toiminnanjohtaja, Hyvinvointilomat ry, Haapaniemenkatu 14, Helsinki
sähköposti: esa.kaskimo@hyvinvointilomat.fi, puh. 050 345 7184
3. Rekisterin nimi: Hyvinvointilomat ry:n sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen oikeutettu etu sidosryhmien tietojen käsittelyyn.
Esimerkiksi kuntien sosiaalitoimen on asiakastyön kannalta hyödyllistä tietää sosiaalisesta lomatoiminnasta.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on sähköinen- ja suora tiedottaminen tuetusta lomatoiminnasta
sidosryhmille, kuten kuntien sosiaalitoimi, seurakuntien diakoniatyö, oppilaitokset, päiväkodit, työttömien
yhdistykset sekä erilaiset sosiaali- ja terveysalan yhdistykset, eläkeläisyhdistykset ja muut tahot. Käsittelyn
tarkoituksena on paitsi uusien sidosryhmien tavoittaminen, myös voimassaolevien yhteistyösuhteiden
hoitaminen. Tietoja käytetään markkinoinnin kohdentamisessa ja palveluiden kehittämisessä sekä
tilastollisissa tarkoituksissa
5. Käsiteltävät henkilötiedot
Hyvinvointilomat käsittelee asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:
- rekisteröidyn nimi
- rekisteröidyn yhteistyökumppanitahon yhteystiedot: organisaation nimi, henkilön nimi, tehtävä/asema,
osoitetiedot, yhteyshenkilön sähköpostiosoite, puhelinnumero
- asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot, kuten tiedot yhteistyötahon menneistä ja voimassaolevista
tuetuista lomista, muut asiointitiedot, kuten rekisteröidyn kanssa käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot
sekä asiakkaan itsensä vapaaehtoisesti antamat tiedot yhdistyksen järjestelmään
6. Tietolähteet
Tietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään sekä julkisesti saatavilla olevista lähteistä
sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen lisääminen ja päivittäminen suoritetaan
manuaalisesti ja automaattisin keinoin.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirto
Hyvinvointilomat ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille, paitsi Suomen viranomaistahojen niin
edellyttäessä.
8. Tietojen suojaaminen ja säilytysajat
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Hyvinvointilomien työntekijät,
joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Henkilökunnan kanssa on tehty
salassapitosopimukset asiakkaiden henkilötietojen suojaamiseksi. Tietojärjestelmät, joihin rekisterin tietoja
tallennetaan ovat palomuurein, käyttäjätunnuksin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.
Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukitussa tilassa. Hyvinvointilomat säilyttää tietoja niin
kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Hyvinvointilomat tietojen säilyttämisen
tarpeellisuutta säännöllisesti. Tämän lisäksi Hyvinvointilomat huolehtii sellaisista kohtuullisista
toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoitukseen
nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Hyvinvointilomat oikaisee tai
hävittää tällaiset tiedot viipymättä. Hyvinvointilomat tarkistaa, että kaikki palveluntarjoajamme
noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
9. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia
virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus
peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.
Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn
rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia
ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde.
Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustaa
käsittelyä. Hyvinvointilomat ry voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan
laissa säädetyin perustein.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia
niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Mikäli rekisteröity kokee, että joidenkin häntä koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen Hyvinvointilomat
ry:n tehtävien kannalta, rekisteröidyllä on oikeus pyytää Hyvinvointilomia poistamaan kyseiset tiedot.
Rekisteröity myös itse peruuttaa uutiskirjeen tilaamisen Hyvinvointilomat ry:n kotisivujen kautta
osoitteessa: www.hyvinvointilomat.fi. Hyvinvointilomat käsittelee pyynnön, jonka jälkeen joko tieto
poistetaan tai Hyvinvointilomat ilmoittaa perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli rekisteröity
on eri mieltä ratkaisusta, hänellä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen
tekemiseen). Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että Hyvinvointilomat rajoittaa kiistanalaisten tietojen
käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

10. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti
kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11. Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli Hyvinvointilomat muuttaa tätä selostetta, niin se laittaa muutoksen näkyville selosteeseen
päivättynä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, Hyvinvointilomat voi informoida näistä myös muulla tavoin,
kuten sähköpostitse tai laittamalla kotisivuille www.hyvinvointilomat.fi asiasta ilmoituksen.
Hyvinvointilomat suosittelee, että rekisteröidyt käyvät säännöllisesti kotisivuilla ja huomioi mahdolliset
muutokset selosteessa.
10. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti
kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.
11. Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli Hyvinvointilomat muuttaa tätä selostetta, muutokset laitetaan näkyville selosteeseen päivättynä.
Mikäli muutokset ovat merkittäviä, Hyvinvointilomat voi informoida näistä myös muulla tavoin, kuten
sähköpostitse tai laittamalla kotisivuille asiasta ilmoituksen. Hyvinvointilomat suosittelee käymään
säännöllisesti kotisivuilla www.hyvinvointilomat.fi ja huomioimaan mahdolliset muutokset selosteessa.

