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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

21.5.2018

Nimi

TULE-tietokeskus/Turun Seudun Selkäyhdistys ry (hallinnointi)
Osoite

Humalistonkatu 10, 20100 Turku
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

+ 358 44 700 5066, toimisto(at)tule.fi
Nimi
2
Terhi Pihlajaniemi (TULE-tietokeskus) Pirkko Heino (Turun Seudun Selkäyhdistys ry)
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Humalistonkatu 10, 20100 Turku
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
+358 44 700 5066, terhi.pihlajaniemi(at)tule.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

TULE-tietokeskuksen henkilötietorekisteri

TULE-tietokeskuksessa järjestettävien mittauspäivien yhteydessä kerätään terveystietoja, joiden
tarkoituksena on saada mittauksiin osallistuvilta suostumus siihen, että he osallistuvat mittauksiin
omalla vastuulla. Tietoihin pääsevät vain ne, joilla on työnsä puolesta siihen oikeus. Henkilötietoja
säilytetään lukituissa kaapeissa niin kauan kuin rahoittajan raportointivelvoite edellyttää.
TULE-tietokeskuksen uutiskirje on tietosuoja-asetuksen alainen henkilörekisteri. Uutiskirjeen tilaus
tapahtuu omaehtoisesti verkkosivujen kautta tai jättämällä kirjallisen pyynnön henkilökunnalle
paperisena TULE-tietokeskuksessa tai sähköisesti. Uutiskirjeen lopussa on peruste, jolla se on tilattu.
Listalta poistuminen ja omien tietojen muokkaaminen on mahdollista uutiskirjeen lopussa olevien
suomenkielisten ohjeiden avulla.
TULE-tietokeskuksen henkilökunta kerää tapahtumien järjestämisen yhteydessä nimi- ja
osallistujalistoja sähköisesti ja kirjallisesti paperille. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on
tarpeellista toiminnan toteuttamista varten.

5
Rekisterin
tietosisältö

Mittauspäivien yhteydessä kerätään:
Ikä
Sukupuoli
Oma arvio terveydestä
Liikuntatottumukset
Terveystietoja
Nimi allekirjoituksena ilman nimenselvennystä
Tapahtumien järjestämisen yhteydessä kerätään:
Nimi
Sähköpostiosoite
Tuki- ja liikuntaelinyhdistys
Erityisruokavalio
Vaihtuva tapahtumakohtainen tieto

6
Henkilötiedot saadaan henkilöltä itseltään. Tiedot otetaan vastaan kirjallisesti mittauspäivien
Säännönmu- yhteydessä, kirjallisesti tai sähköisesti TULE-tietokeskuksen Uutiskirjeen osalta sekä suullisesti,
kaiset tieto- sähköisesti tai kirjallisesti tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä.
lähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Henkilötietoja ei luovuteta.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Paperiset lomakkeet säilytetään lukituissa tiloissa TULE-tietokeskuksessa.Tietoihin pääsevät ne,
joilla on niihin työnsä puolesta oikeus. Tiedot säilytetään niin kauan kuin rahoittajan raportinvelvoite
edellyttää.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

TULE-tietokeskuksen henkilökunta kerää tapahtumien järjestämisen yhteydessä nimi- ja
osallistujalistoja sähköisesti. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rahoittajan raportointivelvoite
edellyttää.

10
Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus saada tietää, käsitetelläänkö hänen tietojaan ja jos käsitellään, oikeus saada
kopio henkilötiedoistaan. Henkilöllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, oikaisemista ja käsittelyn
rajoittamista. Pyyntöön tulee vastata mahdollisimman pian, kuitenkin vähintään kuukauden kuluessa.

11
Henkilöllä on oikeus vaatia henkilötietojen korjaamista.
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

12
Kaikissa henkilötietoihin liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä nimettyyn yhteyshenkilöön.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

