
 

Tietosuojaseloste 
päivitetty viimeksi 10.6.2019 

 

1. Rekisterin pitäjä ja yhteystiedot 

Suomen Somalia-verkosto ry  
y-tunnus: 2393785-9 
osoite: Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki 
puh: +358 44 777 9622 / Katri Vainio 
sähköposti: katri.vainio@somaliaverkosto.fi / suomensomaliaverkosto@gmail.com  
 

2. Rekisterin nimi 

Suomen Somalia-verkoston Impact Academy -ohjelman osallistujarekisteri 

 

3. Henkilötietojen käsittelyä vaativat ryhmät 

Impact Academy -ohjelman osallistujat 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 

Rekisterin käyttötarkoitus on Impact Academy -ohjelman toteuttaminen. Henkilötietojen käsittely 

on välttämätön edellytys ohjelmaan osallistumiselle. Käyttötarkoituksia ovat: 

- henkilöiden tunnistaminen 

- toiminnan suunnittelu ja järjestäminen asianmukaisella tavalla 

- osallistujien henkilökohtainen tukeminen 

- tiedotus ja viestintä 

- toiminnan laadun varmistaminen ja kehittäminen 

Henkilötietojen käsittely perustuu osallistujien suostumukseen. 

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Kerättäviä ja käsiteltäviä henkilötietoja ovat: 
- nimi 
- yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 

- syntymäaika 
- koulutustiedot, työkokemus ja ammatilliset / opintoihin liittyvät kiinnostuksen kohteet 
- osallistumistiedot ohjelman puitteissa järjestettyyn toimintaan 
- ruokavaliotiedot (tilaisuuksiin, joissa on tarjoilua) 
- valokuvat, jotka on otettu ohjelman toiminnassa 
 

Rekisterissä säilytetään vain järjestön toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia 

tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomiksi muuttuneet 

tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, poistetaan 

rekisteristä. Henkilötietojen tarpeellisuutta ja täsmällisyyttä edellä kuvattuihin tarkoituksiin arvioi-

daan säännöllisesti. 
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6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin henkilötiedot saadaan rekisteriin liittyviltä henkilöiltä itseltään. 

 

7. Säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeuksena erityistilanteessa voi 

olla osallistujalistojen luovuttaminen koulutusten / tapahtumien järjestäjille, tilaajille tai koulutta-

jille. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle. Valokuvien käyttöön viestinnässä pyydetään erikseen 

suostumus kuvatuilta. 

 

8. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa:  

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä ja saada pääsy henkilötietoihinsa sekä vaatia itseään 
koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista; 
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä siltä osin kuin se 
perustuu rekisteröidyn suostumukseen; ja 
- saada henkilötietonsa koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekis-
terinpitäjälle. 
 
Kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostu-

muksensa milloin tahansa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suori-

tetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö käyttämällä 

tässä tietosuojaselosteessa mainittuja yhteystietoja. Suomen Somalia-verkosto voi pyytää rekiste-

röityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen 

pyynnön käsittelemistä. Suomen Somalia-verkosto voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellet-

tavassa laissa säädetyllä perusteella. Mikäli rekisteröity katsoo tietosuojalainsäädännön mukais-

ten oikeuksiensa tulleen loukatuiksi, asiasta voi tehdä valituksen valvontaviranomaiselle (tietosuo-

javirastolle). 


