
Kansalaistalo Mansikkapaikka ry:n yleinen tietosuojalauseke 
 
Kansalaistalo Mansikkapaikka ry on sitoutunut suojaamaan toimintaansa osallistuvien henkilöiden 
yksityisyyttä noudattaen tietosuojalakeja ja hyviä tietosuojakäytänteitä. 
 
Tämä tietosuojalauseke kuvaa, kuinka Kansalaistalo Mansikkapaikka ry:ssä henkilötietoja kerätään, 
käsitellään ja säilytetään. Yhdistyksessä käsiteltävien henkilötietojen laajuus toiminnoittain. 
Tarkemmat kuvaukset ovat luettavissa yhdistyksen rekisterikohtaisissa tietosuojaselosteissa. 
 

Rekisterinpitäjä 

Nimi:             Kansalaistalo Mansikkapaikka ry 

Osoite:         Pikkusaarenkuja 2, 33410 TAMPERE 

  
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 

Nimi:             Toiminnanjohtaja, Kansalaistalo Mansikkapaikka ry 

Osoite:          Pikkusaarenkuja 2, 33410 TAMPERE  
Sähköposti:   mervi.matswetu@mansikkapaikka.net                                           
Puhelin:         040 7566 542 

 

Kansalaistalo Mansikkapaikka ry käsittelee yhdistyksen henkilöstön, vapaaehtoisten, jäsenien, 
asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden henkilö- ja yhteystietoja. Henkilötietoja käytetään 
toimintojen viestinnässä ja toteuttamisessa ja viestinnässä sekä altistumisketjujen selvittämisessä 
soveltuvin osin. 
 

Rekistereihin kerätyt ja talletetut tietosisällöt vaihtelevat rekisterikohtaisesti. Jokaiseen 
rekisterikohtaiseen tietosuojaselosteeseen merkitään ne tiedot tai tietotyypit, joita rekisteröidystä 
voidaan tallettaa (esim. henkilöstön henkilötiedot ja osallistujien yhteystiedot). 
 

Rekistereiden säännönmukaisina tietolähteinä toimivat yksityishenkilöt ja organisaatioiden 
edustajat (organisaation toimintaan liittyvissä asioissa). Tietoja kerätään suullisesti, puhelimitse, 
sähköpostilla ja internetin välityksellä. 
 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille tahoille ilman asianomaisen 
erillistä suostumusta. Mahdollisissa altistusketjujen selvityksissä tiedot voidaan välittää niitä 
vaativalle viranomaiselle. 
 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 

Rekistereiden tietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, 
joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja. 
 

Manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat 
palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden 
varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoja käsittelevät vain tietyt ennalta nimetyt 
henkilöt.  
 



 

Henkilötietojen säilytysaika rekistereissä 

Henkilötietojen säilytysaika vaihtelee rekisterikohtaisesti. Rekistereiden sisältämät henkilötiedot 
poistetaan, kun niiden käyttötarkoitus on päättynyt, ellei kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö 
määrää toisin. 
 

Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti: 

• saada tieto henkilötietojensa käsittelystä; 
• saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen käsittelemät 

henkilötiedot; 
• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; 
• vaatia henkilötietojensa poistamista; 
• peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin 

henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen; 
• vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa 

liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhdistyksen 
oikeutettu etu; 

• tarkastaa henkilötietonsa 

• vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 
 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän 
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä 
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen 
pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa 
säädetyllä perusteella. 
 
Yhteydenotot 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt ja muut yhteydenotot tulee tehdä 
sähköpostitse tai kirjeitse, asian voi laittaa alulle myös puhelimitse. 
 
Yhteystiedot: 
Mervi Matswetu 
mervi.matswetu@mansikkapaikka.net 
040 7566 542 

 
Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 
Kansalaistalo Mansikkapaikka ry/Mervi Matswetu 

Pikkusaarenkuja 2, 33410 Tampere 

 
Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön 
käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä 
perusteella. Vastaamme pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä 
pidentää vastaamisaikaa. 
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