Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR) mukainen Kokoontumistilojen kartoitushankkeen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu
03.02.2021. Viimeisin muutos 09.02.2021.

1. Rekisterinpitäjä
Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 Iisalmi, Y-tunnus 1599214-5
2. Kokoontumistilojen kartoitushankkeen rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Päivi Koivuluoma, paivi.koivuluoma@ylasavonveturi.fi, 040-163 4605 tai vastaava hanketyöntekijä
3. Rekisterin nimi
Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry:n Kokoontumistilojen kartoitushankkeen asiakas- ja
sidosryhmärekisteri
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- Kokoontumistiloja kartoittavaan kyselyyn vastaavan henkilön suostumus
Suostumus henkilötietojen käsittelyyn ja rekisteröintiin annetaan kyselylomakkeen alussa. Suostumus on
vapaaehtoinen. Suostumuksen antaja päättää itse, mitä henkilötietoja tämä itsestään kyselyn yhteydessä
luovuttaa. Kyselyyn voi vastata myös anonyymisti ja henkilötietoja ilmoittamatta.
Suostumuksen antajan ilmoittamia henkilötietoja käytetään yhteydenottoihin Ylä-Savon alueella
kokoontumistiloja kartoittavassa hankkeessa, joka selvittää eri yhdistysten ja yhteisöjen omistamia tai
hallinnoimia kokoontumistiloja. Kokoontumistilojen perustiedot välitetään myös Pohjois-Savon Kylät ry:lle
kylätalorekisteriin. Perustiedot käsittävät kylätalon/kokoontumistilan nimen, osoitteen, tilaa ylläpitävän
yhteisön, nimetyn yhteyshenkilön, yhteystiedot sekä mahdollisen www-osoitteen.
Rekisteröidyllä (kyselyyn vastaajalla) on oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Pyyntö tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin.
Tietoja ei käytetä automatisoitujen yksittäispäätösten tekemiseen tai profilointiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
Kokoontumistilojen kartoitusta varten kyselyyn vastaajalta kerätään nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero
ja/tai sähköpostiosoite), johon hanketyöntekijä voi tarvittaessa ottaa yhteyttä kokoontumistilan tarkempaa
kartoitusta varten.
Kokoontumistilojen kartoitushanke kestää 31.12.2021 saakka. Kyselyllä kootut yhteystiedot säilytetään
Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturilla EU:n maaseuturahaston ohjelmakauden 2014-2020 tukipäätöksen
ehtojen mukaisesti. Hankkeen päätyttyä rekisteri jää Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturin arkistoon.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan joko paperiseen tai Google Forms -kyselylomakkeeseen vastaajan
luovuttamista tiedoista.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Kokoontumistiloja kartoittavasta kyselystä saatuja tietoja käytetään Pohjois-Savon Kylät ry:n kanssa
tehtävään yhteistyöhön sekä välitetään kokoontumistilojen perustiedot (kylätalon/kokoontumistilan nimi,
osoite, tilaa ylläpitävän yhteisön nimi, nimetty yhteyshenkilö, yhteystiedot sekä mahdollisen www-osoite)
Pohjois-Savon Kylät ry:n ylläpitämään kylätalorekisteriin. Suostumus eri toimijoiden omistamien tai
hallinnoimien kokoontumistilojen perustietojen käyttämiseen ja välittämiseen pyydetään
kyselylomakkeessa kokoontumistilojen nimeämisen yhteydessä.
Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolisiin maihin.
8. Rekisterin suojaus
ATK:lle tallennetut tiedot säilytetään yhdistyksen toimiston tietokoneella. Tietokoneelle pääsee vain
henkilökohtaisella salasanalla.
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja
allekirjoitettuna osoitteeseen: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 Iisalmi. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä
("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset
oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää
kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

