Tietosuojaseloste
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) ja Suomen henkilötietolain (523/1999 10§) mukainen
tietosuojaseloste.
Seloste on laadittu 24.5.2018.

Rekisterinpitäjä
Savon Sydänpiiri ry, Haapaniemenkatu 21 A, 7110 Kuopio, puh. 017 2611 834, savo@sydan.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Suunnittelija Maria Puustinen, maria.puustinen(at)sydan.fi, puh. 044 702 1746

Rekisterin nimi
Savuton kunta -ohjelman asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat savuttomuustyöstä ja -aiheista tiedottaminen, toiminnan ja
kehittämistyön seuranta ja raportointi sekä yhteydenpito.
Rekisteri on perustettu seuraavien Savuton kunta -ohjelman asiakassuhteiden hoitamista varten:
•
•
•
•
•

Savuttomat työnantajat
Savuton verkosto
Savuttomuuden johtaminen työpaikalla -verkkotapaamisiin ilmoittautumiset ja tapaamisista
tiedottaminen
Savuton kunta- ja Savuton oppilaitos -kyselyt
Yhteydenpito sidosryhmiin

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeusperusteita henkilötietojen käsittelylle ovat henkilön
suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisterin tietosisältö
Keräämme ja käsittelemme seuraavia tietoja:
Savuttomat työnantajat- ja Savuton verkosto -listoille liittyneet: Yhteyshenkilön nimi, sähköposti,
puhelinnumero, IP-osoite, organisaation tiedot.
Savuttomuuden johtaminen työpaikalla -verkkotapaamisiin ilmoittautuneet: Ilmoittautujan nimi,
sähköpostiosoite, puhelinnumero, tehtävä, organisaation nimi.
Savuton kunta- ja Savuton oppilaitos -kyselyvastaukset: Vastaajan sähköposti, kunta/oppilaitos, sekä
savuttomuusyhteyshenkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero.
Sidosryhmien yhteyshenkilöt: Henkilön nimi, tehtävä, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaation
nimi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään sähköisellä lomakkeella, sähköpostitse tai
muun yhteydenoton perusteella, tai organisaation verkkosivujen julkisista tiedoista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
Tiedotuslistojen (Savuton verkosto ja Savuttomien työnantajien savuttomuusyhteyshenkilöt) tiedot
siirretään MailChimp-palvelualustalle tiedotteiden lähettämistä varten. MailChimpin tietosuojakäytäntöihin
voi tutustua osoitteessa https://mailchimp.com/legal/privacy/

Rekisterin suojauksen periaatteet
Järjestelmään tietokoneelle kertyvä rekisterisisältö on suojattu salasanalla ja siihen on pääsy vain
rekisteristä vastaavilla Savon Sydänpiirin työntekijöillä sekä rekisterin teknisellä ylläpitäjällä (Mediatuotanto
Mindcom Oy). Tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietoturvasta huolehditaan
asiaankuuluvasti. Aineiston tultua tarpeettomaksi se hävitetään tietoturvallisesti.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot sekä kieltää ja rajoittaa
henkilötietojensa käsittelyä. Tietoja voidaan päivittää ja ne voidaan poistaa rekisteröidyn erillisestä
pyynnöstä.
Tietojen tarkistus-, päivitys- tai poistopyyntö lähetetään kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi
tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Tietojen käsittelypyyntöön vastataan
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisterissä mainitun tehtävän hoitamiseksi.

