TIETOSUOJASELOSTE
Tämä on Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja KVPS Tukena Oy:n tietosuojalain (1050/2018) ja
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.
Laadittu 24.8.2018. Viimeisin muutos 24.8.2018.
1. Rekisterinpitäjä
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja KVPS Tukena Oy
Pinninkatu 51, 33100 Tampere
puh. 0207 713 500 (vaihde)
Tietosuojavastaava Tuomas Lehtonen tuomas.lehtonen@kvps.fi
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Elina Leinonen, Elina.Leinonen@kvps.fi, 0207 713 515
3. Rekisterin nimi
Verkkosivujen käyttäjärekisteri
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
Tietoja käytetään ainoastaan lomakkeen yhteydessä ilmoitettuun tarkoitukseen, eikä henkilötietoja
käytetä tai varastoida muihin markkinointitarkoituksiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun
päätöksentekoon tai profilointiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tietosisältö rakentuu käyttäjän itsensä ilmoittamista tiedoista. Tietoja säilytetään
ainoastaan niin kauan kuin asian hoitaminen sitä vaatii, esimerkiksi erilaisissa tapahtumiin
ilmoittautumislomakkeistamme saatua tietoa säilytetään ainoastaan tapahtuman järjestelyjen
vaatiman ajan.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tietolähteinä ovat sähköisesti annettujen palaute- ja muiden lomakkeiden kautta välitetyt
tiedot. Lomakkeiden kautta lähetetty tieto saapuu salasanalla suojattuun tietokoneeseen, johon ei
ulkopuolisilla ole pääsyä.
Sivustomme (www.kvps.fi ja www.tukena.fi) käyttävät evästeitä ja Javascript-koodia, joiden
tarkoitus on avustaa anonyymien statistiikkatietojen keräämisessä. Statistiikkatiedot toteutetaan
Google Analytics -palvelun avulla. Näiden anonyymien statistiikkatietojen avulla ei kyetä
tarkkailemaan tai identifioimaan yksittäisiä käyttäjiä. Sivustomme toimivat myös silloin, kun
Javascript-koodin suoritus ja evästeet on estetty selaimessa.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin
on sovittu asiakkaan kanssa.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet
IT-hallintaa ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimalla ja suojaamalle palvelimelle
henkilötietoja tallennetaan. Olemme huolehtineet alihankkijoidemme kanssa tietosuojastasi
laatimalla henkilötietojen käsittelyn osalta käsittelysopimukset.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti tarpeellisin teknisin ja organisatorisin keinoin. Kun rekisteritietoja
säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta
huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä
palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja
käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa ilmaiseksi kerran vuodessa rekisteriin
tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon
täydentämistä. Tietojen tarkistus- ja korjauspyynnöissä on esitettävä kirjallinen ja omakätisesti
allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle
yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä
ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Lisätietoja tarkistus- ja korjauspyynnöistä saa
tietosuojavastaavalta tuomas.lehtonen@kvps.fi.
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista
rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.
Pyynnöissä on esitettävä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla
varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden
kuluessa). Lisätietoja henkilötietojen poistamisesta saa tietosuojavastaavalta
tuomas.lehtonen@kvps.fi.
11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli
muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai
laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme
ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

