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Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
1. Rekisterinpitäjä
KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry
Osoite: Åkerlundinkatu 3B, 4. krs., 33100 Tampere
Sähköposti: toimisto(at)kapy.fi
Puhelin: 045-326 0980 Internetsivut: www.kapy.fi Y-tunnus: 1080777-2
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
KÄPY - Lapsikuolemaperheet ry:n toiminnanjohtaja
Susanna Uittomäki
Åkerlundinkatu 3B, 4. krs.
33100 Tampere
toimisto(a)kapy.fi
045-3260980
3. Rekisterin nimi
KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry:n jäsenrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
KÄPY-Lapsikuolemaperheet ry ylläpitää tapahtumarekisterejä, joiden tiedot kerätään Surveypalohjelmiston kautta. Ilmoittautumisen yhteydessä henkilöltä pyydetään suostumus tallentaa hänen
antamansa tiedot tapahtumarekisteriin, jota säilytetään ilmoittautumisajan lisäksi tapahtuma-ajankohdan
päätyttyä kolmen kuukautta. Sen jälkeen henkilötiedot hävitetään. Tapahtumarekisterit säilytetään
yhdistyksen asianmukaisesti suojatuilla tietokoneilla Office 365 Share Point -pilvipalvelussa, jonka
toimintojen teknisenä tukena toimii Triuvare Oy.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröityjen ryhmä on KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry:n tapahtumaan ilmoittautuneet henkilöt.
Rekisteröidyistä merkitään rekisteriin yhdistyksen toimintaan tarvittavat tiedot; yhteystiedot (etunimi,
sukunimi, postiosoite, postinumero ja -toimipaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), sekä tapahtuman
luonteesta riippuen tarvittaessa lapsen kuolinsyy ja ikä ja/tai lapsen kuoleman vuosi.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ovat tapahtumaan ilmoittautuneiden henkilöiden yhdistykselle
itsestään antamat tiedot ja mahdollisten omavastuu osuuksien maksujen maksamisen yhteydessä
rekisteröityvät tilitapahtumat.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille ilman henkilön erillistä
suostumusta.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto:
Rekisterissä olevat tiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilötiedot hävitetään sähköisestä rekisteristä
sen jälkeen, kun tapahtumajärjestelyt eivät enää edellytä tietojen säilyttämistä. Kaikki tunnistettavat
ilmoittautumistiedot hävitetään kolmen kuukauden kuluessa tapahtumasta.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Rekisteri on tallennettu sähköiseen pilvipalveluun. Järjestelmän käyttäminen
edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Järjestelmä on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta
palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Sähköinen yhteys on SSL -suojattu. Järjestelmän
tiedostoista on asianmukaiset varmuuskopiot. Järjestelmän käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Tapahtumarekistereihin pääsy on vain KÄPY ry:n henkilökunnalla, joihin pääsy tietokoneilta tapahtuu
henkilökohtaisilla salasanoilla.
10. Tarkastusoikeus ja tietojen säilyttäminen
Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tutustua omiin tietoihinsa ja saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjän luona. Rekisterin pitäjällä on vastuu tarkastaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys.
Tarkastuspyyntö osoitetaan KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry:n toimistolle ja lähetetään kohdassa 1
mainittuun osoitteeseen. Tiedot lähetetään asianosaiselle vain allekirjoitetun pyynnön saatuamme
kuukauden määräajassa.
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan jäsentietonsa virheellisen tiedon korjaamista, tietojen
lisäämistä tai poistamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.
Korjaamispyyntö osoitetaan KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry:n toimistolle ja lähetetään kohdassa 1
mainittuun osoitteeseen.
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.
KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry ei käsittele henkilötietoja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.
13. Rekisteriseloste
Henkilötietolain 10§ mukainen tietosuoja/rekisteriseloste on nähtävissä KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry:n
kotisivuilla.
14. Tietosuojaloukkausten käsittely
Tietoturvaloukkausilmoituksessa yhdistys sitoutuu seuraaviin toimenpiteisiin:

1) Tehdään viipymättä ilmoitus tietoturvaloukkauksesta valvontaviranomaisille, jossa annetaan kuvaus
mahdollisuuksien mukaan loukkauksen kohteena olevien rekisteröityjen ryhmästä ja arvioidut lukumäärät
sekä henkilötietotyyppien ryhmät ja arvioidut lukumäärät.
2) Yhdistyksen vastuuhenkilönä toimii toiminnanjohtaja, joka toimittaa tiedot valvontaviranomaisille ja
toimii tiedonvälittäjänä loukkauksen kohteena oleville.
3) Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen todennäköiset seuraukset arvioidaan ja tehdään
tarvittavat toimenpiteet ja tarvittaessa myös toimenpiteet mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseksi.
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