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VANTAAN INVALIDIT VANIN RY:N NEUVONTAPALVELUIDEN REKISTERISELOSTE
1 Rekisterinpitäjä
Vantaan Invalidit VANIN ry
Yhteystiedot: toimisto@vantaaninvalidit.fi Vanha Kuninkaalantie 5 01300 Vantaa
2 Rekisterin nimi
Vantaan Invalidit VANIN ry:n tarjoaman neuvontapalvelun henkilörekisteri.
3 Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään Vantaan Invalidit VANIN ry:n tarjoamien neuvontapalveluiden
toteuttamiseksi.
4 Rekisterin sisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:
- Yhteydenottajan nimi ja tarpeelliset yhteystiedot neuvonnan antamiseksi
- Tiedot yhteydenottajasta (esim. VANIN jäsen itse, jäsenen edustaja, jne.), mukaan lukien tiedot
syntymäajasta ja siitä, toimiiko yhteydenottaja mahdollisesti jäsenen puolesta (esim.
edunvalvojana)
- Neuvontatapaukseen liittyvät yhteydenottajan toimittamat tiedot, kuten tapahtumakuvaus sekä
siihen liittyvät asiakirjat (toimitetut tiedot saattavat koskea myös kolmatta henkilöä)
- Henkilön suostumuksella muilta tahoilta kerätyt tiedot
5 Henkilötietojen säännönmukaiset lähteet
Henkilötiedot kerätään säännönmukaisesti henkilöltä itseltään taikka henkilön puolesta toimivalta
yhteydenottajalta.
Henkilötietoja voidaan tarpeen vaatiessa kerätä myös henkilön suostumuksella taikka lain niin
mahdollistaessa muualta kuin henkilöltä tai yhteydenottajalta itseltään.
6 Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja henkilötietojen siirtäminen Euroopan unionin ja Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain, jos rekisteröity henkilö on antanut siihen
etukäteen suostumuksensa tai jos VANIN on velvollinen luovuttamaan henkilötietoja soveltuvan
lainsäädännön nojalla.
Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietojen
käsittelyn tekniseen toteutukseen liittyen edellyttäen, että riittävästä tietosuojan tasosta on siirron
yhteydessä varmistuttu siten kuin soveltuva lainsäädäntö edellyttää.
7 Tietojen suojaaminen
Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat teknisillä keinoilla suojattuja.
Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä.
Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.
8 Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojensa korjaamista tai poistamista, jos tiedot ovat
virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita.
Rekisteröity voi kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä henkilötietojaan suoramarkkinointiin.
Edellä mainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee osoittaa sähköpostiosoitteeseen
toimisto@vantaaninvalidit.fi
tai seuraavaan postiosoitteeseen:
Vantaan Invalidit VANIN ry Vanha Kuninkaalantie 5 01300 Vantaa

