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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

20.8.2020

Nimi

Ikäinstituutti (Y 0203523 - 1)
Osoite

Jämsänkatu 2, 00520 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

(09) 6122 160, info@ikainstituutti.fi
Nimi
2
Heli Starck
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Jämsänkatu 2, 00520 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
040 5968 799, heli.starck@ikainstituutti.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Vie vanhus ulos -kampanjarekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

KAMPANJAAN ILMOITTAUTUMINEN:
Rekisteriin kirjataan yhteisön nimi/nimimerkki, taustatahon tyyppi, paikkakunta sekä tiedot siitä, miten
osallistuja aikaa ulkoilla kampanjan aikana. Lisäksi kirjataan yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja
puhelinnumero sekä lisäksi postitusosoite, mikäli haluaa kampanjamateriaalia postitse.

Vie vanhus ulos -kampanjaan ilmoittaudutaan mukaan kampanjasivustolla www.vievanhusulos.fi.
Ilmoittautuneille lähetetään kampanjaan liittyviä tiedotteita sähköpostitse ja halutessaan he saavat
myös postitse kampanjamateriaalia. Kampanjan aikana sivustolla voi kertoa ikäihmisten kanssa
tehdystä ulkoilusta. Sähköpostin ilmoittaneiden kesken arvotaan tuotepalkintoja. Ulkoilutarinan voi
jakaa myös ilman, että osallistuu arvontaan. Sivuilla kerätään myös kuntien ulkoilukoordinoijien
yhteystietoja, jonka avulla helpotetaan vapaaehtoisia löytämään ulkoiluapua tarvitsevia iäkkäitä.
Tietoja voidaan tarvittaessa käyttää myös toiminnasta raportointiin ja viestintätarkoituksiin
anonyymisti.
Palautelomakkeella kysytään yhteystietoja, jotta palautteeseen voidaan vastata.

ULKOILUSTA KERTOMINEN
Rekisteriin kirjataan organisaation nimi ja sähköpostiosoite. Ulkoilusta voi kertoa myös anonyymisti.
KUNNAN ULKOILUKOORDINOIJAT
Rekisteriin kirjataan kunta, organisaatio, koordinaattorin nimi ja yhteystiedot. Tiedot julkaistaan
verkkosivuilla.
PALAUTELOMAKE
Rekisteriin kirjataan henkilön nimi, sähköpostiosoite ja vapaavalintaisesti puhelinnumero.
6
Vie vanhus ulos -kampanjarekisteriin liitytään ilmoittautumalla mukaan Vie vanhus ulos -kampanjaan,
Säännönmu- kertomalla tekemästään ulkoilusta, ilmoittautumalla kunnan ulkoilukoordinaattoriksi tai lähettämällä
kaiset tieto- palautetta osoitteessa www.vievanhusulos.fi.
lähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Vievanhusulos.fi -sivuston rekisteriä ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin, eikä kolmansille
Tietojen
osapuolille.
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisteristä ei ole manuaalista aineistoa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteriä säilytetään DDR Helsingin ylläpitojärjestelmässä, Nebulan palvelimella. Ikäinstituutin
kampanjatiimiin kuuluvilla on järjestelmään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa. Tätä koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisterin
ylläpitäjälle.

11
Tietojen tarkistusta, korjaamista ja poistamista koskea kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisterin
Oikeus vaatia ylläpitäjälle.
tiedon
korjaamista

12
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

