TIETOSUOJA-ASETUKSEN 30 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE,
SEURATILAISUUKSIEN OSALLISTUJALUETTELO
1.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

2. Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Espoon Rauhanyhdistys ry
Y-tunnus: 1483637-8
Mikäli rekisteröidyllä on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä tai
hän haluaa käyttää oikeuksiaan rekisteröitynä, voi ottaa yhteyttä
espoonrauhanyhdistys@gmail.com tai yhteyshenkilöön:
Kristian Petäistö, 040 302 5998, kristian.petaisto@gmail.com

3.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä
käsittelee
henkilötietoja
rekisteröidyn
suostumuksen perusteella viranomaisohjeistuksen täyttämiseksi.
Rekisteriä käytetään seuratilaisuuksien väkimäärän seuraamiseksi
riittävien
turvavälien
varmistamisessa,
sekä
tarvittaessa
koronavirusaltistuksen jäljittämiseksi tilaisuuden jälkeen.
Rekisteriin kerätään ainoastaan tietoja, jotka ovat tarpeen edellä
mainittujen tarkoitusten toteuttamisen ja lain edellyttämien
toimintojen kannalta. Rekisteriin tietoja kerättäessä noudatetaan
tietosuoja-asetuksen 5 artiklan mukaisia henkilötietojen käsittelyä
koskevia periaatteita.

4.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja
henkilötietoryhmistä

Henkilötietorekisteriin kerätyt henkilötiedot ovat
antamia
tietoja
Espoon
Rauhanyhdistyksen
seuratilaisuuteen osallistumisesta.

rekisteröidyn
järjestämään

Henkilötietorekisteri pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:
a) seurueen yhteyshenkilön nimi
b) yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
c) seurueen henkilömäärä
d) tapahtumatiedot (ajankohta, sekä tieto osallistuuko seurue
tilaisuuteen yleisessä vai riskiryhmille varatussa tilassa)
5.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovuttaa tartuntataudeista
vastaaville
paikallisviranomaisille,
jos
jollakin
tilaisuuteen
osallistuvalla on todettu koronavirustartunta.

6.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä voi käyttää Espoon Rauhanyhdistyksen
seuratoimikunnan ilmoittautumistiedoista vastaavat henkilöt, sekä
muut johtokunnan siihen valtuuttamat henkilöt, joilla työnsä tai
tehtäviensä puolesta on tarve ja oikeus käsitellä osallistujatietoja.
Rekisterin
käyttöoikeus
edellyttää
erikseen
myönnettyä
käyttöoikeutta. Sovelluksen käyttö edellyttää henkilökohtaista
salasanaa.
Tiedot kerätään Google Forms -palvelun tietokantoihin, jotka ovat
salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Ilmoittautujan tulee
ymmärtää, ettei internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen.

7.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on merkitty. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia
rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään
rekisterissä oleva käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Tarkastusoikeutta,
tiedon korjaamisoikeutta tai kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot
tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna, tai henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjän luona.

8.

Rekisterin käyttäjän velvollisuudet

Rekisterin käyttäjän on velvollisuus käyttää sitä huolellisesti, eikä
käyttäjätunnusta tai salasanaa saa antaa edelleen muiden
henkilöiden käytettäväksi. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää tai
jakaa edelleen palvelun kautta saamaansa materiaalia muuhun kuin
rekisterinpitäjän toiminnan tarkoittamaan tarkoitukseen.

9.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot poistetaan kolme viikkoa kunkin
seuratilaisuuden järjestämisen jälkeen.

