Tietosuojaperiaatteemme
Tietosuoja ja sen toteuttaminen eli tietoturva ovat meille keskeisiä. Liike ei luovuta
varainhankinnassa, verkkosivuilla tai kampanjatapahtumissa kerättyjä henkilötietoja kolmansille
osapuolille. Tietoja käytetään vapaaehtoisten koordinointiin, tukijasuhteen hoitamiseen sekä
kampanjoista ja toiminnasta tiedottamiseen. Sähköiseen viestintään kysytään lupa, kuten EU:n
tietosuoja-asetus (GDPR) edellyttää. Voit milloin tahansa peruuttaa sähköisen uutiskirjeen
tilauksen.
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Rekisterinpitäjä
Li Anderssonin tukiliike
Hakakatu 12, 20540 Turku
Rekisteristä vastaava henkilö
Elias Laitinen
puh. +358 50 370 9220
easlai@iki.fi

Rekisterin nimi
Li Anderssonin tukiliikkeen vapaaehtois- ja tukijarekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Li!kkeen vapaaehtois- ja tukijarekisterin ylläpitäminen. Rekisterissä
oleviin voidaan olla yhteydessä vapaaehtoistoiminnan koordinoimiseksi, tukijasuhteen hoitamisen
vuoksi, tai tiedottaa toiminnasta ja kampanjoista puhelimitse, sähköpostilla tai paperipostilla.
Sähköiseen viestintään pyydetään lupa rekisteröidyltä henkilöltä EU:n tietosuoja-asetuksen
(GDPR) edellyttämällä tavalla.

Vapaaehtoisilla ja tukijoilla on oikeus pyytää tarkistamaan, muuttamaan ja poistamaan itseään
koskevia tietoja rekisteristä. Tarkistamisen toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä
rekisterinpitäjään.

Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käsitellään lain sallimissa ja
edellyttämissä rajoissa. Henkilötietoja käsittelee vain nimetty rekisterinpitäjä.

Rekisterin tietosisältö
Vapaaehtois- ja tukijarekisteri sisältää seuraavia tietoja:








Etu- ja sukunimi
Yhteystiedot
Ammattiliitto
Tietoja työmarkkinastatuksesta
Erityisosaaminen ja kielitaito
Laskutustiedot ja maksuhistoria
Luvat tai kiellot yhteydenottoihin

Rekisterin henkilötiedot saadaan vapaaehtois- tai tukijasuhteen syntyessä ja sen aikana tukijan
rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Suhde syntyy, kun henkilö ilmoittaa tietonsa
osallistuessaan toimintaan verkkosivuilla tai tapahtumissa, tai kun tukija liittyy kuukausitukijaksi tai
tekee kertalahjoituksen.

Rekisterin suojaus
Digitaalista tukijarekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti
suojattu ulkopuolisilta. Myös paperilla kerätyt tiedot käsitellään ja säilytetään ehdottoman
luottamuksellisesti.

Rekisteriä käyttää ainoastaan nimetty rekisterinpitäjä, joka voi harkintansa mukaan jakaa otteita
rekisterin sisältämistä tiedoista organisaation sisällä silloin, kun se on rekisterin käyttötarkoituksen
kannalta perusteltua.

Vaitiolovelvollisuus sitoo rekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan
ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten vapaaehtoisen tai
tukijan omasta pyynnöstä.

Tietojen siirto kolmansiin maihin
Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää järjestelmää tai pilvipalvelua, joka tallentaa tiedot EU:n
ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle,
siirto edellyttää, että kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso tai rekisterinpitäjä antaa
sopimuslausekkein tai muulla tavoin riittävät takeet henkilöiden yksityisyyden ja oikeuksien
suojasta tai rekisteröity on antanut yksiselitteisen suostumuksen siirtoon. Tietojen siirto
Yhdysvaltoihin perustuu tietosuoja-asetuksen 45 artiklan mukaiseen komission päätökseen
tietosuojan riittävästä tasosta ja ns. Privacy Shield -sopimukseen.

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli
muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse.
Tietosuojasi on meille tärkeää! Mikäli sinulla on hyviä ehdotuksia, miten kehittää tietojen
suojaamista paremmaksi vapaaehtoisorganisaation resurssien rajoissa, olethan yhteydessä
rekisteristä vastaavaan henkilöön!

