
 

Tietosuojaseloste 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 
10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista. 

1. Rekisterin nimi 
Green Care Finland ry:n Pirkanmaan aluejaoston tiedotuslista 

2. Rekisterinpitäjä 
Green Care Finland ry/ Pirkanmaan aluejaosto 
c/o Kantamoinen osk, Ideaparkinkatu 4, 37570 Lempäälä 
 

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa 

Sirpa Mäkinen, aluejaoston puheenjohtaja ja tietosuojavastaava 
sirpa@soliseva.fi, 044 2937 773 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 
Green Care Finland ry:n Pirkanmaan aluejaoston toiminnasta tiedottaminen. Tietoja 
käytetään myös aluejaoston toiminnan kehittämiseen, johon kuuluu esimerkiksi 
palautteen ja kehittämisideoiden kerääminen.  

5. Rekisterin pitämisen peruste 
Henkilötietojen vapaaehtoinen luovuttaminen. 

6. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: 
etunimi, sukunimi, yrityksen, työpaikan tai muun taustaorganisaation nimi, paikkakunta, 
sähköpostiosoite ja puhelinnumero.  

7. Säännönmukaiset tietolähteet 
Tiedot saadaan suoraan ilmoittajalta sähköisellä Forms-lomakkeella.  

8. Tietojen säilyttämisaika 
Tietoja säilytetään niin kauan, kunnes ilmoittaja tai hänen laillinen edustajansa pyytää 
tietojen poistamista rekisteristä, tai Green Care Finland ry:n aluejaosto päättää lopettaa 
rekisterin ylläpitämisen. Mahdollisista muutoksista rekisterin ylläpidossa ilmoitetaan 
ilmoittajalle sähköpostilla.  

9. Henkilötietojen käsittelijät 
Rekisterin käyttöoikeus on vain Green Care Finland ry:n Pirkanmaan aluejaostoa 
edustavilla henkilöillä. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus. 
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10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot 
Tietoja ei siirretä muihin järjestelmiin. Tietoja voidaan luovuttaa Green Care Finland ry:n 
Pirkanmaan aluejaoston tilaisuuksia järjestäville yhteistyökumppaneille niihin liittyviin 
viestinnällisiin tarkoituksiin.. 

11. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle. 

12. Käyttäjien profilointi 
Käyttäjiä ei profiloida. 

13. Rekisteröidyn oikeudet 
Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja 
saada niistä pyydettäessä kopiot. Rekisteröidyllä on oikeus saada selvitys rekisterin 
tietosisällöstä ja tietosisällön käytöstä. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan 
tarkistusten ja muutosten yhteydessä. Pyyntö tulee osoittaa Green Care Finland ry:n 
Pirkanmaan aluejaoston tietosuojavastaavalle. 
Korjausoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon 
korjaamista. Pyyntö tulee osoittaa Green Care Finland ry:n Pirkanmaan aluejaoston 
tietosuojavastaavalle.  
Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman 
aiheetonta viivästystä rekisteristä. Pyyntö tulee osoittaa Green Care Finland ry:n 
Pirkanmaan aluejaoston tietosuojavastaavalle.                                                       
Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

14. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Henkilötietojen käsittelijöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja 
salasanat. Forms -lomaketta hallinnoidaan Soliseva-yrityksen (y-tunnus 2783565-7) 
varmistetussa ja valvotussa Microsoft365 –ympäristössä (Business). Tiedot voidaan 
tallentaa myös Pdf-tiedostoon, jota säilytetään määrättyjen käsittelijöiden salasanoin 
suojaamissa laitteissa. Mahdolliset paperiset tulosteet säilytetään lukituissa tiloissa. 

15. Tietosuojaselosteen muuttaminen 
Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, 
yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa. 
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 28.2.2022. 


