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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

12.10.2016

Nimi

Me Itse ry
Osoite

Pinninkatu 51, 33100 TAMPERE
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Me Itsen toimiston p 0400 426 535, puhelinajat ovat: ti-to klo 9:00-13:00
Sähköpostiosoite: meitse@meitse.fi
Nimi
2
Nikulainen (hänen sijaansa: Merja Hakala tai Kaija Aho)
Yhteyshenki- Sirkka
Osoite
lö rekisteriä Pinninkatu 51, 33100 TAMPERE
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Sähköpostiosoite: sirkka.nikulainen@meitse.fi p 050 465 4656
(Sijaisten sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@meitse.fi p 0400 426 535)
3
Me Itsen Taustatukirekisteri
Rekisterin
nimi
4
Rekisteriä käytetään Me Itsen vapaaehtoistoiminnassa. Vapaaehtoistyössä mukana olevat sekä ja
Henkilötieto- uudet toimintaan hakeutuvat henkilöt täyttävät Me Itsen Vapaaehtoistoiminnan Taustatukisopimus jen käsittelyn lomakkeen, joka tallentuu Me Itsen vapaaehtoistyön rekisteriin.
tarkoitus
Vapaaehtoiset taustatukihenkilöt toimivat kehitysvammaisten Me Itsen jäsenten toiminnan tukena
paikallisissa Me Itse -ryhmissä, joita on eri puolilla Suomea. Rekisteritietojen pohjalta vapaaehtoisille
taustatuille lähetetään säännöllisesti ajankohtaista tietoa Me Itsen ja taustatukihenkilöiden toimintaa
koskevissa asioissa.

Rekisteritietoja voidaan käyttää vapaaehtoistyön ja Me Itsen toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen,
arviointiin ja seurantaan. Tietoja käsitellään nimettöminä.

5
Rekisterin
tietosisältö

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Vapaaehtoisista taustatukihenklöistä kootaan seuraavanlaista tietoa: Nimi, syntymävuosi, sukupuoli,
katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, asuinpaikkakunta, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja
ammatti tai muu status (kuten esimerkiksi: eläkeläinen, opiskelija, työtön) sekä matkustusvalmius.
Rekisteriin liitetään myös tiedot vapaaehtoisen taustatukihenkilön kiinnostuksen kohteista ja
harrastuksista, joita hän voi hyödyntää paikallisen Me Itse -ryhmänsä toiminnassa sekä aiemmat
kokemukset muusta vapaaehtoistoiminnasta tai Me Itsen toiminnasta.
Lisäksi kysytään paikallisen Me Itse -ryhmän nimi, ryhmässä toimivien kehitysvammaisten
osallistujien lukumäärä, sukupuoli, ikäarvio sekä tietoja ryhmän toimintamuodoista.
Rekisteriin kerätään tietoja myös siitä, mistä vapaaehtoinen taustatukihenkilö on saanut tietää Me
Itsen toiminnasta ja miksi Me Itsen toiminnan tukeminen kiinnostaa.
Reksiterin pitäjä voi lisätä rekisteriin tietoja, jotka liittyvät taustatukitoimintaan.
Tiedot saadaan vapaaehtoistyöntekijöiltä.

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Mikäli vapaaehtoistyöntekijä antaa luvan, hänen yhteystietonsa voidaan luovuttaa toiselle tai toisille
vapaaehtoistyöntekijöille, keskinäistä yhteydenpitoa ja vertaistukea varten. Koska Me Itse ry on
valtakunnallinen kehitysvammaisten ihmisten oma kansalaisjärjestö, toimivat paikallisten Me Itse ryhmien vapaaehtoiset taustatukihenkilöt eri puolilla Suomea.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä ulkomaille. Me Itsen toiminta ulottuu ja keskittyy vain kotimaahan.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Tämä rekisteriaineisto on vain nimettyjen Me Itsen toimiston työntekijöiden käytössä ja sitä
säilytetään lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Me Itsen Taustatukirekisterin käyttöoikeus on vain Me Itsen palveluksessa olevilla työntekijöillä,
joiden käytössä on käyttäjätunnus ja salasana.
Kaikilla Me Itsen työntekijöillä on salassapitovelvollisuus.

10
Tarkastusoikeus

Me Itsen vapaaehtoistyöntekijällä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja saada niistä
halutessaan kopiot. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa Taustatukirekisterin yhteyshenkilölle tai hänen
sijaiselleen.

11
Vapaaehtoisella taustatukihenkilöllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen rekisteritiedon
Oikeus vaatia korjaamista. Korjauspyyntö tulee osoittaa Me Itsen Taustatukirekisterin yhteyshenkilölle tai hänen
tiedon
sijaiselleen.
korjaamista

12
Henkilötietolain 30 §:n mukaan reksiteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä
Muut henkilö- itseään koskevia tietoja suoramainontaan ja -markkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimusta,
tietojen käsit- kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
telyyn liittyvät oikeudet

