
 

 

Auta Lasta ry                                                           

    Tietosuojaseloste 

    yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja 
 
 
 

1 Rekisterin pitäjä Auta Lasta ry (0210049-4) 
Mustasaarentie 7 
90510 OULU 

2  Rekisterin 
käsittelijä 

Anni Leskinen, projektikoordinaattori, Järjestövarikko-kokeilu 
Tuiran hyvinvointikeskus, Kangastie 16 
044 970 3905, anni.leskinen@autalasta.fi  
 

 
 3. Yhteyshenkilö 
rekisteriä koskevissa 
asioissa  

 

 
Anni Leskinen 
järjestökoordinaattori 
Kangastie 16 
90500 Oulun kaupunki 
 
anni.leskinen[at]autalasta.fi 
044 970 3905 

 
 4. Rekisterin nimi  

 

Järjestövarikko-kokeilun osallistujarekisteri 
 

 
 5. Henkilötietojen 
käsittely ja tarkoitus  

 

Rekisteriä käytetään Järjestövarikko-kokeilun toiminnassa. Jos 
järjestökoordinaattori osallistuu viranomaisen järjestämään neuvonpitoon, 
lapsen huoltajat sekä yli 12-vuotias lapsi antavat suostumuksensa 
Järjestövarikkotoimintaan kirjallisessa suostumuslomakkeessa. Kirjallinen 
suostumuslomake arkistoidaan Tuiran hyvinvointikeskuksessa sijaitsevaan 
lukittuun tilaan.  

 
 6. Rekisterin 
tietosisältö  

 

 
Rekisterin tietosisältöä ovat kirjallisella suostumuslomakkeella kerättävät 
tiedot: lapsen etu- ja sukunimi sekä syntymävuosi, huoltajien etu- ja 
sukunimet, lapsen ja huoltajien osoitteet, puhelinnumerot sekä 
sähköpostiosoitteet.  
 

 
 

7. Säännönmukaiset 
tietolähteet  
 

Tiedot saadaan Järjestövarikko -kokeilun kirjallisesta suostumuslomakkeesta. 
Mikäli asiakas on itse yhteydessä puhelimitse, kerätään tiedot puhelun aikana 
soittajalta. 

8. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset  
 

Mikäli suostumuslomake on hyväksytty ja allekirjoitettu tai asiakas on 
puhelimitse antanut suullisen luvan, Järjestövarikon järjestökoordinaattori voi 
kertoa nimettömästi perheen tuen tarpeesta kolmannen sektorin toimijalle sen 
selvittämiseksi, voiko kyseinen kolmannen sektorin toimija vastata lapsen tai 
perheen tuen tarpeeseen. Mikäli Järjestövarikon suostumuslomake on 

mailto:anni.leskinen@autalasta.fi


hyväksytty tai asiakas on puhelimitse antanut suullisen luvan, voi 
järjestökoordinaattori tarvittaessa antaa perheenjäsenen/perheenjäsenten 
yhteystiedot (nimi, osoite ja puhelinnumero) kolmannen sektorin toimijalle 
palvelun saamiseksi tai toimintaan osallistumiseksi. 

 
9. Tietojen siirto EU:n 
tai ETA;n ulkopuolelle  
 

Ei tietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

10. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet  
 

Tiedot ovat manuaalisia. Järjestövarikko -kokeilun osallistumisen 
suostumuslomaketta säilytetään Tuiran hyvinvointikeskuksessa lukitussa tilassa. 

11. Oikeus tietojen 
tarkistamiseen  
 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada 
niistä pyydettäessä kopiot.  
Tarkastuspyyntö tulee osoittaa Järjestövarikko -kokeilun osallistujarekisterin 
yhteyshenkilölle. Pyyntö toteutetaan viimeistään kuukauden kuluessa sen 
vastaanottamisesta.  
 

11. Oikeus tiedon 
-oikaisuun 
-korjaamiseen 
-poistamiseen 

 

 

Osallistujalla on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen rekisteritiedon 
korjaamista. Korjaamispyynnöt tulee osoittaa Järjestövarikko -kokeilun 
osallistujarekisterin yhteyshenkilölle.  

 
12. Tiedon 
säilytysaika 

Järjestövarikko -kokeilun osallistumisen suostumuslomakkeet hävitetään 
kokeilun päättyessä 31.8.2022.  
 

 

13.Tietoturva-
loukkaukset 

Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen Rekisterinpitäjällä on velvollisuus 
ilmoittaa tietoturvaloukkauksista tietosuojaviranomaiselle ja rekisteröidylle. 
Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan loukkausta, jonka seurauksena on 
henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, 
häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin. 
Rekisterinpitäjän on tehtävä loukkausta koskeva ilmoitus 
valvontaviranomaiselle mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa 
loukkauksen ilmitulosta. Rekisterinpitäjä voi jättää tietoturvaloukkausta 
koskevan ilmoituksen tekemättä ainoastaan, mikäli loukkauksesta ei 
todennäköisesti aiheudu luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin 
kohdistuvaa riskiä. Henkilötietojen käsittelijän on puolestaan ilmoitettava 
tietoturvaloukkauksista rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä 
loukkauksen tietoonsa saatuaan. Rekisterinpitäjä on velvollinen ilmoittamaan 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta myös rekisteröidyille, jos loukkaus 



todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja 
vapauksille. 

 
 
 

  
 


