
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
16.5.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Kauhajoen Siion rukoushuoneyhdisty ry./Kauhajoen helluntaiseurakunta 

Osoite 

PL 71 61801 Kauhajoki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

info@kauhajoenhelluntai.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Eero Haarala 
Osoite 

Kustaantie 10 as. 2 61800 Kauhajoki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

045 246 4994 eero.haarala@kauhajoenhelluntai.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Rekisteri lastenleireille osallistuvista 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan kyseisen leirin järjestämiseen liittyvien tietojen keräämiseen ja 
ylläpitoon. Rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä tietoa osallistujista leirien turvallisuuden ja laillisuuden 
varmistamiseksi.  

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Leirejä varten kerätään osallistujista seuraavat tiedot: 

Nimi, osoite ja syntymäaika, huoltajan tiedot, tiedot mahdolisista sairauksista, lääkityksistä ja 
allergioista, jotka saattavat estää osallistumisen tai rajata sitä, tiedot osallistujan uimataidosta tai 
muista toimintaan osallistumisen mahdollisista esteistä.. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot osallistujista kerätään yhdistyksen kotisivujen www.kauhajoenhelluntai.fi kautta, sekä 
toiminnan tarkoitukseen luodulla esitietolomakkeella. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tiedot luovutetaan ainoastaan leirin henkilökunnan ja yhdistyksen työntekijöiden käyttöön. 
Rekiteröity antaa itse kirjallisen suostumuksen tietojen luovuttamista varten. Alle 16 vuotiaan lapsen 
huoltajan suostumus vaaditaan tietojen luovuttamiselle. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Paperille kerätyt tiedot säilytetään lukollisessa ja palonsuojatussa arkistokaapissa. Leirin aikana 
tietoja voidaan säilyttää myös leiripaikan ohjaajien toimistossa, jonne pääsy on ainoastaan leirin 
henkilökunnalla.. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Sähköisesti säilytettäviä tietoja ei siirretä sähköpostien liitteenä lainkaan. Alkuperääiset kopiot 
rekisterista sijaitsevat MS365 pilvipalvelussa ja pastori Eero Haaralan tietokoneessa. Tiedot on 
suojattu tarvittavin salasanoin ja palomuurein. Kerättävä tíeto on luottamuksellista ja 
salassapidettävää. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jokaisella tähän rekisteriin merkityllä on oikeus tarkistaa itsestään kerätty tieto.Tarkastuspyyntö 
tehdään joko kirjallisesti tai sähköpostilla pastori Eero Haaralalle. Pyyntöön on reagoitava viikov 
kuluessa pyynnön saapuessa. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojaan koskevaa oikaisua rekisterin pitäjältä. Pyyntö tehdää 
kirjallisesti tai sähköpostilla pastori Eero Haaralalle. Pyyntöön on reagoitava kuukauden kuluessa 
pyynnön saapumisesta. 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää tietojensa säilyttäminen ja käsittely. Pyyntö estosta 
on jätettävä joko kirjallisesti tai sähköpostilla pastori Eero Haaralalle. Kieltoon on reagoitava viikon 
kuluessa pyynnön saapumisesta. 

 

Rekisteröity voi kieltää tietojemsa käytön  suoramarkkinointitarkoituksessa tai muissa 
yhteydenotoisa. Rekisterin pitäjä pyytää kirjallisen luvan tietojen käyttöön esitietolomakkeen 
yhteydessä. 

 


