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

Laatimispäivä  18.6.2020 
 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Erilaisten oppijoiden liitto ry 

Osoite 

Vuorikatu 16 A 1 
00100 Helsinki 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

044 300 9693 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
Sarianna Reinikainen 
Osoite 

Erilaisten oppijoiden liitto  
Vuorikatu 16 A 1 
00100 Helsinki 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

044 300 9693 
sarianna.reinikainen@eoliitto.fi      

3 
Rekisterin 
nimi 

Erilaisten oppijoiden liiton lahjoittajarekisteri. 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Rekisterin sisältämien tietojen käsittelyn tarkoituksena on järjestön toiminnasta tiedottaminen ja 
lahjoitusmahdollisuuden tarjoaminen.  
Erilaisten oppijoiden liitto ry noudattaa henkilötietojen käsitelyssä henkilötietolakia.  
 
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää rekisteröityjen henkilöiden  
- nimen 
- yhteystiedot: postiosoitetiedot, puhelinnumeron, sähköpostiosoittteen  
- tietotyyppikuvaus siitä, että kyseessä on järjestön toimintaa lahjoituksella tukenut henkilö.      

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Henkilön oma ilmoitus lahjoituksen tekemisen yhteydessä. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei lovuteta muuhun tarkoitukseen. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä EUn tai ETAn ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Kyseessä on sähköinen rekisteri.       

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tieto-turvan 
toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.  
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin 
rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.       

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu 
rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee esittää kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle 
henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.  

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus vaatia Erilaisten oppijoiden liitto ry:tä 
oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen 
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.  
Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, 
mikäli hänen antamissaan tiedoissa tapahtuu muutoksia.  

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja 
luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja 
mielipidetutkimuksia varten. 

 


