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Tietosuojaseloste 

Tietosuoja Vihreä Keidas ry:n toiminnassa 

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, kuinka Vihreä Keidas ry käsittelee henkilötietoja omassa 
toiminnassaan. Seloste perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679) ja Tietosuojalakiin 
5.12.2018/1050.  

Laadittu 25.2.2022 

Rekisterin nimi: Vihreä Keidas ry:n henkilötietorekisteri  

1. REKISTERINPITÄJÄ 

Vihreä Keidas ry - Gröna Oasen sf  
Sibeliuksenkatu 6 
00260 Helsinki 
(044) 291 3181 
toimisto@vihreakeidas.fi 
Y-tunnus: 0217075-9 

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä toiminnanjohtaja Katja Förstiin 
(katja.forsti@vihreakeidas.fi). 

Tietosuojavastaava: Katja Försti, katja.forsti@vihreakeidas.fi 

 

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Rekisterin käyttötarkoitus on toiminnanohjausjärjestelmään kirjattaviin henkilöihin liittyvien tietojen 
tallennus ja käsittely.  

Tietoja tarvitaan muun muassa: 
• tarjottavan palvelun mahdollistamiseen 

• mm. jäsen- tai vapaaehtoissuhteen hoitoon ja ylläpitoon 

• oikean ja ajantasainen hallinnon ja ylläpidon mahdollistamiseen 

• organisaation oman toiminnan suunnitteluun, tilastointiin ja seurantaan 
• toiminnasta tiedottamiseen 

• palauteen seuraamiseksi 
 
Käsittelemme henkilötietoja muun muassa seuraaviin tarkoituksiin: 

 
Käsittelemme henkilötietoja mm. jäsen-, asiakas- ja vapaaehtoissuhteen hoitamista ja palvelujen 
toteuttamista varten. Henkilötietojen käsittely perustuu tällöin yhdistyslakiin sekä meidän ja 
henkilötietojen väliseen sopimukseen. Jotta voisimme tehdä työtämme yhteistyötahojen kanssa, 
käsittelemme tietoja myös yhteistyötahojen yhteyshenkilöistä. Yhteyshenkilöiden osalta käsittely 
perustuu meidän oikeutettuun etuumme.  
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Tapahtumien ja palveluiden järjestäminen 
 
Käsittelemme henkilötietoja myös erilaisten tapahtumien, palveluiden (myös retket ja leirit) järjestämistä 
varten. Tapahtumien ja palveluiden järjestämiseen liittyvä henkilötietojen käsittely perustuu 
sopimukseen meidän ja tapahtumaan osallistuvan henkilön välillä. Tapahtumien ja palvelujen 
järjestelyihin liittyviä mahdollisesti arkaluonteisia tietoja käsittelemme vain henkilön antaman 
suostumuksen perusteella. 
 
Tiedottaminen 
 
Käsittelemme henkilötietoja myös kertoaksemme itsestämme, tapahtumista tai tarjotaksemme 
palveluita.  
 
Lakien noudattaminen 
 
Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi.  
 
Palveluiden kehittäminen 
 
Käsittelemme henkilötietoja myös anonyymisti tutkimustoimintaa ja kyselyitä varten. Näissä tapauksissa 
henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuumme saada riittävät ja asianmukaiset tiedot 
palveluiden toteuttamiseen, kehittämiseen ja toimintamme johtamiseen.  Käsittelemme henkilötietoja 
myös huolehtiaksemme palveluidemme ja verkkosivujemme toimivuudesta ja tietoturvallisuudesta, 
laadun parantamiseksi sekä toimintamme kehittämiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu tällöin 
oikeutettuun etuumme varmistaa palveluiden toimivuus sekä saada riittävästi tietoa toimintamme 
kehittämiseksi ja johtamiseksi.  
 
Muut tarkoitukset, joihin olemme saaneet suostumuksen 
 
Voimme käsitellä henkilötietoja myös muihin tarkoituksiin, joihin olemme saaneet rekisteröityjen 
henkilöiden suostumuksen. Suostumuksen voi peruuttaa koska tahansa. Vihreä Keidas ry voi käyttää 
henkilötietojen käsittelytehtävien teknisessä ja käytännön toteutuksessa Vihreä Keidas ry:n lukuun 
toimivia alihankkijoita. 
  
3. KERÄTTÄVÄT TIEDOT 

Käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia toimintamme järjestämistä varten. 
Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka olemme saaneet suoraan asianomaisilta, 
esimerkiksi kun hän on ollut yhteydessä meihin tai asioinut kanssamme. 
 
Keräämme ja käsittelemme toiminnassamme muun muassa seuraavia tietoryhmiä: 

• Perustiedot kuten nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti) (esim. jäseniltä: 
jäsenyystyyppi, liittymispäivä) 

• Tapahtumiin ja tiedottamiseen liittyvät välttämättömät tiedot 

• Mahdolliset rekisteröitymistiedot kuten käyttäjätunnus tai muu mahdollinen yksilöivä tunnus 
sekä tähän liittyvät välttämättömät tiedot 

• Kyselyt (nimettöminä), muut toiminnan raportoinnille ja kehittämiselle  välttämättömät kyselyt 
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• Jäsenmaksuun, korvaukseen, palkanmaksuun tai lahjoitukseen ym. liittyvät välttämättömät 
tiedot 

• Tarvittaessa yhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto  

• Muut tapauskohtaisesti määritellyt, suostumuksen perusteella kerätyt tiedot 

 
Tietolähteet 
 
Pääsääntöisesti keräämme henkilötiedot suoraan henkilöltä itseltään.    
 
Henkilötietoja saadaan siis säännönmukaisesti 

• Henkilöltä itseltään 
• Henkilön osallistuessa sellaiseen toimintaan, jossa nimen ja yhteystietojen rekisteröinti on 

tarpeellista 

• Henkilön saadessa rekisterinpitäjän palveluja 

• Henkilön osallistuessa yhteistyötoimintaan 

Jos henkilö käyttää rekisterin ulkopuolista kolmannen tahon ylläpitämää palvelua rekisteröitymiseen 
ja/tai kirjautumiseen, ulkopuolisesta palvelusta voidaan kerätä kyseisen palvelun käyttöehtojen ja 
yksityisyydensuoja-asetusten mukaisesti saatavilla olevia henkilötietoja (kuten käyttäjätunnus ja 
sähköpostiosoite).  
  
4. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN 

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä rekisteriselosteessa 
määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai kuten laki ja säädökset edellyttävät.  

 

5. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN 

Pääsääntöisesti tallennetut tiedot on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjän omaan käyttöön eikä niitä 
luovuteta ulkopuolisille ilman henkilöiden lupaa. Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen 
ulkopuolelle. 

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:  

• Lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa 

• Kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme tietoja meidän puolestamme ja 
ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä. 

• Kun arvioimme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, sinun tai 
muiden turvallisuuden suojelemiseksi 

• Tapahtumajärjestäjille tapahtumailmoittautumisesi yhteydessä, mikäli se on tarpeellista 
osallistumisten hallinnoimiseksi 

• Henkilön suostumuksella osapuolille, joita suostumus koskee 

• Meiltä palvelun ostaneelle taholle (mm. lain ja sopimuksen määräämät) 
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6. TIETOJEN SUOJAUS 

Käsittelemme henkilötietoja kaikissa tilanteissa yksityisyyttä kunnioittaen. Suojaamme tiedot 
asianmukaisesti ja edellytämme sitä myös Vihreä Keidas ry:n yhteistyökumppaneilta, joille tietoja 
siirretään tai luovutetaan. 

Tietoihin pääsevät käsiksi vain ne, jotka tarvitsevat tietoja omien tehtäviensä hoitamiseksi. Rekisteristä 
otetaan säännöllisesti varmuuskopiot. Paperisia asiakirjoja säilytetään niin, etteivät ulkopuoliset pääse 
niihin käsiksi. 

Vihreä Keidas ry:ssä jokainen työntekijä on allekirjoittanut salassapitosopimuksen. 

Rekisteriä säilytetään teknisin suojakeinoin suojatussa tietojärjestelmässä ja tietokannat sijaitsevat 
lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. 

Henkilötietoja ovat oikeutettuja käsittelemään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla työnsä puolesta 
on oikeus käsitellä henkilötietoja. Rekisteriä voi käyttää vain henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja 
salasanoilla. 

 

7. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Tarkistusoikeus, Oikaisuoikeus ja Tietojen poisto-oikeus 

 
Jokaisella, jonka tietoja käsittelemme, on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot sekä vaatia virheellisen 
tai epätarkan tiedon oikaisua tai poistamista. Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä 
rekisteriselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai joiden säilyttämistä laki 
edellyttää, ei voida poistaa. Poisto voidaan tietyissä tilanteissa tehdä myös anonymisoimalla tiedot. 

Jokaisella, jonka tietoja käsittelemme, on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä 
sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa. Sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa on 
oikeus siirtää toimitetut henkilötiedot järjestelmästä toiseen. 

Jokaisella, jonka tietoja käsittelemme, on myös oikeus kieltää tietojensa käsittely uutisviestintään (mm. 
tapahtumailmoitukset). Rekisteröidyllä on oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö tiedotukseen tai 
muuhun sellaiseen tarkoitukseen, muuttaa tietojaan koskevaa suostumustaan sekä muutoinkin turvautua 
tietosuoja-asetuksessa ja henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Jos tietojen käsittely perustuu 
suostumukseen, suostumuksen antanut henkilö voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen. 
Emme käsittele tietoja enää sen jälkeen, ellei käsittelylle ole muuta perustetta.  

Oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt voi lähettää osoitteeseen katja.forsti@vihreakeidas.fi. 
Tarkastus- ja muutospyyntö lähetetään sähköpostitse: katja.forsti@vihreakeidas.fi. Tiedot luovutetaan 
vain henkilölle, jonka tiedoista on tehty pyyntö. Pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä.  
Oikeuksien käyttäminen on maksutonta. 

Lisätietoja ja valitusoikeus: www.tietosuojavaltuutettu.fi 
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8. SELOSTEEN MUUTTAMINEN 

Meillä on oikeus muuttaa tietosuojaselostetta tarvittaessa. Ajantasainen tietosuojaseloste on aina 
luettavissa osoitteessa www.vihreakeidas.fi 

Facebookin yhteisösivuja koskeva tietosuojainformaatio löytyy osoitteesta:  
https://fi-fi.facebook.com/privacy/explanation 
 

9. OTA YHTEYTTÄ 

Voit kysyä tästä Selosteesta tai tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä 
sähköpostitse osoitteeseen katja.forsti@vihreakeidas.fi. 


