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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

1.7.2018(päiv.
13.8.20

Nimi

Kriisikeskus Mobile/Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry
Osoite

Matarankatu 2 (D-ovi), 40100 Jyväskylä
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

044 7888 470
Nimi
2
Hauvala
Yhteyshenki- Tuija
Osoite
lö rekisteriä Kriisikeskus Mobile, Matarankatu 2 (D-ovi), 40100 Jyväskylä
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
0400-290277

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Vapaaehtoistyöntekijöiksi hakevien rekisteri

Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen joukosta rekrytoida vapaaehtoistoimijoita
Kriisikeskus Mobilen ja RIKUn Jyvässeudun palvelupisteen toimintaan.
Käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa
säädetty oikeutettu etu. Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on merkityksellinen ja asianmukainen
suhde: rekisteröity haluaa rekisterinpitäjän palvelukseen työntekijään rinnastettavissa olevalla tavalla
vapaaehtoistoimijaksi.

Rekisterissä käsitellään rekisteröityjen henkilö- ja yhteystietoja sekä muita tarpeellisia tietoja. Näitä
tietoja ovat:
Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
Rekisteröidyn osoite
Rekisteröidyn sähköpostiosoite
Rekisteröidyn puhelinnumero
Rekisteröidyn syntymäaika
Ammatillinen tausta/koulutus
Ammatti/työpaikka
Aikaisempi ja nykyinen muu vapaaehtoistoiminta
Työkokemus asiakaspalvelutyöstä
Vapaaehtoistyön kiinnostuksen tausta.
Henkilötietojen antaminen on Kriisikeskus Mobilen ja RIKUn Jyvässeudun palvelupisteen
vapaaehtoistoimintaan mukaan tulemisen edellytyksenä.

6
Vapaaehtoiseksi hakeutuva henkilö itse.
Säännönmukaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:
Tietojen
säänsaada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
nönmukaiset saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot;
luovutukset
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
vaatia henkilötietojensa poistamista;
peruuttaa hakemuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen
käsittely perustuu hakemukseen;
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etu;
saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle
edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot; ja
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Kriisikeskus Mobilesta ja RIKUn Jyvässeudun
palvelupisteestä voidaan pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan
rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.
Ei siirretä tai luoveta.

A Manuaalinen aineisto

Manuaalisena aineistona on hakemuslomake/taustatietolomake, jota säilytetään asianmukaisesti
lukitussa kaapissa hakemusprosessin ajan.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Digitaalisesti (webropol) käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietokoneelle, johon on
rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.
Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

