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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

23.5.2018

Nimi

Suomen Pakolaisapu ry
Osoite

Elimäenkatu 15 00510 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

(09) 696 2640 (klo 9.00 - 15.00)
pakolaisapu.fi
Nimi
2
Petri Komulainen
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Elimäenkatu 15 00510 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
045-120 9036
petri.komulainen@pakolaisapu.fi
3
Suomen Pakolaisavun kouluttamat vertaisohjaajat
Rekisterin
nimi
4
Käsittelyn tarkoituksena on vertaisohjaukseen liittyvän tiedotuksen kohdistaminen vertaisohjaajille ja
Henkilötieto- tuen tarjoaminen heille sekä raportointi rahoittajalle.
jen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
- Koko nimi
- Ikäryhmä
- Sukupuoli
- Yhteystiedot
- Kielitaito
- Ohjauskokemus
- Organisaatio

6
Rekisteri koostetaan Suomen Pakolaisavun hallitseman Internet-sivuston sähköisillä
Säännönmu- tilauskaavakkeilla (www.vertaistoimijat.fi) sekä sähköpostilla tai koulutusten yhteydessä annettujen
kaiset tieto- tietojen mukaan. Tiedot tulevat suoraan vertaisohjaajilta itseltään.
lähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Suomen Pakolaisapu ei luovuta rekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

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

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköistä rekisteriä käsittelevät ja ylläpitävät Suomen Pakolaisavussa ainoastaan ne henkilöt, joilla
on tehtäviensä puolesta siihen oikeus. Henkilötietoja käsittelevät työntekijät ovat kirjoittaneet
vaitiolosopimuksen, ja rekisterin käsittelyyn ja ylläpitoon vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana.
Henkilötietoja ei käsitellä tai säilytetä paperisessa muodossa.

10
Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Kasvokkain-toiminta / Suomen Pakolaisapu ry
Elimäenkatu 15
00510 Helsinki
petri.komulainen@pakolaisapu.fi

11
Asiakkaan vaatimuksesta Suomen Pakolaisapu oikaisee tai täydentää rekisterissään olevat
Oikeus vaatia virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä.
tiedon
Korjauspyynnöt tulee osoittaa sähköpostitse tai puhelimitse rekisterin yhteyshenkilölle.
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Vertaisohjaajia koskevia tietoja säilytetään vertaisohjaajakoulutustodistuksen umpeutumiseen asti
(neljän vuoden ajan) tai, kunnes vertaisohjaaja pyytää ne poistamaan.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häneen kohdistettu tiedotus ja pyytää kaikkia hänen tietojaan
poistetuksi mistä syystä tahansa. Poistopyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti osoitteella:
Kasvokkain-toiminta / Suomen Pakolaisapu ry
Elimäenkatu 15, 00510 Helsinki

petri.komulainen@pakolaisapu.fi

