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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

3.1.2019

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
Hanna Rantala
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Elimäenkatu 15 00510 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
044-724 9882
hanna.rantala[at]pakolaisapu.fi
3
Vertaistoimijapankki
Rekisterin
nimi
4
Käsittelyn tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi vertaisohjaajien, organisaatioiden sekä
Henkilötieto- asiantuntijoiden keskinäinen verkostoituminen. Vertaistoimijapankissa vertaisohjaajat voivat ottaa
jen käsittelyn yhteyttä eri asiantuntijoihin. Organisaatiot voivat vertaistoimijapankin avulla ottaa yhteyttä
tarkoitus
vertaisohjaajiin.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
- Koko nimi
- Esittelyteksti
- Suosittelijan nimi ja yhteystiedot
- Sukupuoli
- Yhteystiedot
- Kielitaito
- Maantieteellinen alue
- Erikoistumiset
- Milloin on käytettävissä
- Otatko palkkion
- Aihe-alueet
- Rooli
- Valokuva
6
Rekisteri koostetaan Suomen Pakolaisavun hallitseman Internet-sivuston sähköisillä
Säännönmu- tilauskaavakkeilla (https://vertaistoimijat.fi). Tiedot tulevat suoraan vertaisohjaajilta ja asiantuntijoilta
kaiset tieto- itseltään.
lähteet
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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 ja mahdollisuus tarkastaa itse, mitä häntä koskevia tietoja
vertaistoimijapankissa on.

11
Käyttäjät ovat itse vastuussa kaikkien tietojensa korjaamisesta.
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Käyttäjää koskevia tietoja säilytetään vertaistoimijapankissa niin pitkään, kuin hän itse haluaa.
Käyttäjällä on oikeus pyytää kaikkia hänen tietojaan poistettavaksi. Poistopyynnöt voi osoittaa myös
kirjallisesti osoitteella:
Kasvokkain-toiminta / Suomen Pakolaisapu ry
Elimäenkatu 15, 00510 Helsinki
hanna.rantala[at]pakolaisapu.fi

