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Tietojen kerääminen
Keräämme henkilötietoja Myfriends Suomi –toiminnan puitteissa suoraan rekisteröidyiltä
kirjallisesti, puhelimitse, sähköpostitse, nettilomakkeen sekä muiden tilanteiden kautta, joissa
henkilö luovuttaa tietojaan. Luovuttamalla tiedot hyväksyt, että tallennamme antamasi
henkilötiedot, jotta voimme toteuttaa palvelun tai viestinnän.
Tallennettavat tiedot
Tietoja tallennetaan niistä henkilöistä, jotka ovat osallistuneet Myfriends –valmennukseen,
tapahtumaan ja ilmaisseet suostumuksen vastaanottaa uutiskirjeen ja muuta viestintää.
Tallennettavia tietoja ovat tyypillisesti:
nimi
yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
syntymäaika
sukupuoli
tehtävä/asema
erityisruokavalio
seurakuntayhteisö
tiedot osallistumisesta valmennukseen
muut henkilön antamat tiedot
uutiskirjeen tai muun viestinnän vastaanottamiseen liittyvä suostumus
Tietojen käsittelyn tarkoitukset
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön
suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
1. Yhteydenottojen hoitamista varten käsittelemme yhteystietoja.
2. Markkinointi ja viestintä. Voimme käyttää henkilötietoja lähettääksemme tietoa valmennuksesta,
tapahtumista, ajankohtaisista asioista tai suoramarkkinointia. Käyttäjällä on oikeus kieltää viestintä
ja suoramarkkinointi koska tahansa.
Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään kunnes rekisteröity pyytää poistamaan tiedot.
Tietojen säilytys ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriä säilytetään Google Drive -palvelussa ja MailChimp -palvelussa. Tietoja voidaan siirtää
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön
vaatimuksia. Google on sitoutunut noudattamaan EU-komission mallisopimuslausekkeita
taatessaan riittävän tietosuojatason käsittelemilleen tiedoille (Google Data Processing and
Security Terms 2.0).
Tietoturva
Toteutamme asianmukaiset organisatoriset ja tekniset toimenpiteet suojellaksemme henkilötietoja
häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöltä ja niiden luvattomalta saamiselta ja paljastamiselta.
Henkilötietoihin on myönnetty pääsy vain henkilöille, jotka tarvitsevat niitä tehtäviensä
hoitamiseksi.

Rekisteröityjen oikeudet
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos
käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.
Oikeus tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää oikaisemaan, päivittämään, poistamaan henkilötietonsa tai
peruuttamaan antamansa suostumus. Rekisteröity voi tarkistaa tai oikaista hänestä tallennetut
tiedot lähettämällä kirjallisen pyynnön rekisterinpitäjälle (aino.mattila@outlook.com ).
Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä
vastaa henkilölle ilman aiheetonta viivytystä ja kuitenkin viimeistään EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Käyttäjällä on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä lain sallimissa rajoissa,
kuten vastustaa profilointia markkinointitarkoituksiin. Käyttäjällä on myös oikeus rajoittaa
tietojenkäsittelyä siinä määrin kuin sovellettava tietosuojaa koskeva laki tätä edellyttää. Käyttäjällä
on oikeus, lain edellyttämissä rajoissa, tietojen siirrettävyyteen järjestelmästä toiseen, toisin
sanoen oikeus saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa
muodossa.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun
yhteystiedot löytyvät tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: www.tietosuoja.fi

