Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun, Keski-Suomen maakuntatoimikunnan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos on tehty
29.5.2018.
1. Rekisterinpitäjä
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
c/o Suomen Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri
Ailakinkatu 5
40100 JYVÄSKYLÄ.
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Valmiuspäällikkö Aki Valonen, aki.valonen@punainenristi.fi, +358 40 528 0902.
3. Rekisterin nimi
Rekisterin nimi on ”Vapaaehtoisen pelastuspalvelun, Keski-Suomen maakuntatoimikunnan postituslista”.
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (postituslistan jäsenyys).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ajankohtaisten asioiden informointi, sekä tapahtumien,
koulutusten ja kurssien informointi ja markkinointi.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, hälytysryhmän nimi, sähköpostiosoite ja tieto siitä, haluaako postituslistan jäsen sähköpostin HTML- vai tekstimuotoisena.
Postituslistan jäsenen tiedot pysyvät rekisterissä toistaiseksi, kunnes palveluntarjoaja MailChimp lopettaa palvelun tai postituslistan
jäsen peruu jäsenyyden itse tai pyytää sitä postituslistan ylläpitäjältä.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan http://vapepakeski-suomi.fi olevalla www-lomakkeella kerätyistä tiedoista ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun, Keski-Suomen maakuntatoimikunnan alueen hälytystiedostosta (HÄTI).
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta myöskään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti käyttäjätunnus ja salasanaparin avulla. Rekisterin ylläpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden tehtäväkuvaan se kuuluu.
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon
korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Jokaisessa postituslistan kautta lähetetyssä sähköpostiviestissä on linkki omien
tietojen poistamiseen tai muokkaamiseen, näin jokainen postituslistalla oleva voi hallinnoida omia tietojaan. Jos tietojen muuttaminen tai poistaminen ei omin toimin onnistu, voi henkilö halutessaan tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua,
pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen yllapito@vapepakeski-suomi.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
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 tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen yllapito@vapepakeskisuomi.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

