Vertais- ja kokemustoiminnanrekisterin tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Suomen Tourette- ja OCD-yhdistys
00210 Helsinki
050 3222 24
2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa Vertais- ja kokemustoiminnanrekisteri: tuula.savikuja@tourette.fi
Yleisesti tietosuojaan ja rekisteriselosteisiin liittyvät asiat: tuula.savikuja@tourette.fi
3. Rekisterin nimi ja kuvaus rekisteristä Vertais- ja kokemustoiminnanrekisteri
Rekisteriin kerätään Suomen Tourette- ja OCD-yhdistyksen nimissä vertaistukea antavien
henkilöiden eli vertaisosaajien ja osallistujien sekä yhdistyksen kokemusasiantuntijoiden tietoja.
Tietoja tarvitaan, jotta yhdistykselle tuleviin vertaistuen yhteydenottopyyntöihin ja
kokemusasiantuntija tehtäviin voidaan vastata sekä toimintojen seurantaa tehdä.
4. Laillinen peruste henkilötietojen käsittelylle ja käyttötarkoitukset
Peruste vertais- ja kokemustoiminnanrekisterille on sopimus, joka tehdään ennen toiminnan
aloittamista sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu pitää yllä rekisteriä, jonka ajantasaisuus on
vertais- ja kokemustoiminnan edellytys.
Käyttötarkoitus rekisterille on tieto Suomen Tourette- ja OCD-yhdistyksen kouluttamista
vertaisosaajista, vertaisperheistä ja kokemusasiantuntijoista sekä toiminnan mahdollistaminen.
Rekisteröityjen tietoja tarvitaan sekä sopivien tehtävien osoittamiseen että viestintään ja
tiedotukseen. Rekisterin tietoja käytetään ylläpitäjien toimesta myös Suomen Tourette- ja OCDyhdistyksen toteuttamien kyselyiden kohdentamiseen potentiaalisille vastaajille.
5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä
Vertais- ja kokemustoiminnanrekisteriin tallennetaan yhdistyksen vertaisosaajien,
kokemusasiantuntijoiden ja vertaisryhmiin osallistujien tietoja.
6. Käsiteltävät henkilötiedot
Vertais- ja kokemustoiminnanrekisteriin kerätään henkilöiden nimet, yhteystiedot (nimi,
postiosoite puhelinnumero, sähköposti).
7. Tietolähteet
Tiedot rekisteriin saadaan henkilöiltä itseltään.
8. Tietojen luovutukset
Tiedot säilytetään rekisterissä ja tietoja ei julkaista. Tietoja ei luovuteta kansainvälisesti eli ei
myöskään siirtoja EU/ETA -maiden ulkopuolelle.
9. Tietojen käsittelyn kesto
Tiedot säilytetään vertais- ja kokemustoiminnanrekisterissä. Mikäli henkilö lopettaa em.
verkostoissa toimimisen, tiedot poistetaan rekisteristä. Mikäli suostumus tietojen säilyttämiseen
perutaan, päättyy myös verkoston jäsenyys.
10. Tietojen käsittelijät
Vertais- ja kokemustoiminnanrekisterin tietoja käsittelee Tuula Savikuja, joka on toiminnanjohtajana
tehtävään nimetty Suomen Tourette- ja OCD-yhdistyksen työntekijä. Mahdollisissa pitkissä
poissaolotapauksissa tietoja käsittelee em. työntekijöiden sijaiseksi nimetty työntekijä.

11. Tietojen suojaus
Rekisteri on työntekijän käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Ne säilytetään FloMembers-ohjelmassa,
jonne Suomen Tourette- ja OCD-yhdistyksessä on kahden työntekijän käyttöoikeudet ja tunnukset.
Tietokoneiden ja -järjestelmien asianmukainen virusturva ja palomuurit pidetään jatkuvasti asianmukaisesti
ajan tasalla.
12. Rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:
Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee
virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta. Poisto-oikeus eli oikeus pyytää
poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen
käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa
säädetyin perustein. Jäsenrekisterin kohdalla tämä tarkoittaa, että vaatimus tiedon poistamisesta johtaa
jäsenyyden loppumiseen, koska yhdistyksen on lain mukaan pidettävä rekisteriä jäsenistään. Mikäli
rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus
tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä
rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.
13. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti toiminnanjohtaja Tuula
Savikujalle, tuula.savikuja@tourette.fi

