
KÄPY- Lapsikuolemaperheet ry:n tietosuojaseloste 

Palautejärjestelmä 

Laatimispäivä 17.12.2013 

Päivityspäivä 3.5.2018 

Tietosuojaseloste 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §    

 

KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry:n palautejärjestelmän keräämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan 

palautteen keräämiseen. Yhdistyksen työntekijät ja hallitus voivat käyttää kerättyä palautetta 

yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Palautteen antaminen anonyymisti on mahdollista, joten 

nimen ja yhteystietojen täyttäminen ei ole välttämätöntä. Jos kuitenkin halutaan antaa nimi- ja 

yhteystiedot, annettujen tietojen perusteella syntyy KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry:n 

palauterekisteri – niminen henkilörekisteri. 

 

1. Rekisterinpitäjä  

 

KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry  

 

Osoite:   Åkerlundinkatu 3B, 4. krs.  

33100 Tampere  

Sähköposti:  toimisto(at)kapy.fi  

Puhelin:  045-6524395  

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 palauterekisteri 

 



  

  

  

  

  

4. Rekisterin tietosisältö 

 

Rekisteri koostuu sähköisesti annettujen palautteiden sisältämistä tiedoista. 

 

5. Tietojen säilytys 

 

Palaute säilytetään, kunnes asia on käsitelty eikä palautteen säilyttäminen ole enää toiminnan 

kannalta tarpeellista (henkilötietolaki 34 §).  

 

6. Rekisterin suojauksen periaatteet  

 

Rekisteri tallennetaan ATK:lle. ATK-järjestelmä sijaitsee lukitussa tilassa, johon on pääsy 

ainoastaan KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry:n henkilökunnalla. 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.  

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

 

Palautteen tietoja ei luovuteta millekään muulle taholle ilman henkilön erillistä suostumusta.  

 

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

 

Palautetta lähettäneellä on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot ja 

oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkastus- tai oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti 

omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Asiaa 

koskevat pyynnöt osoitetaan KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry:n toimistolle ja lähetetään 

kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.  

9. Rekisteriseloste 

 

Henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste on nähtävissä KÄPY – Lapsikuolemaperheet 

ry:n kotisivuilla osoitteessa http://www.kapy.fi/index.php?page=yhdistyksen-toiminta. 

 

10.  Tietosuojaloukkausten käsittely  

Tietoturvaloukkausilmoituksessa yhdistys sitoutuu seuraaviin toimenpiteisiin:  

http://www.kapy.fi/index.php?page=yhdistyksen-toiminta


  

  

  

  

  

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  

toimenpiteet, joita rekisterin käsittelijä ehdottaa tai joita se on  

toteuttanut henkilötietojen tietoturvaloukkauksen johdosta ja tarvittaessa myös  

toimenpiteet mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseksi.  

 

KÄPY ry 
Åkerlundinkatu 3B, 4. krs.  www.kapy.fi
  
33100 Tampere  Puh. 045- 652 4395 Y-tunnus: 1080777-2
   
Email: toimisto@kapy.fi Pankki (IBAN): FI 9756800020231177  Kotipaikka Helsinki
    

 

 

 

 

 


