1. Rekisterinpitäjä
Suomen Caritas ry
2. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on toteuttaa Suomen Caritaksen
vapaaehtoistoimintaa. Tarvittavien henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys
vapaaehtoistoiminnan suorittamiseksi.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on joko vapaaehtoisuussuhde tai suostumus.
Vapaaehtoisrekisterin henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat:
- Vapaaehtoisen tunnistaminen ja käyttäjähallinta
- Vapaaehtoistoiminnan hallinnointi
- Vapaaehtoistoiminnan tapahtumien hallinnointi ja toteuttaminen, mukaan
lukien niiden analysointi, raportointi ja kehittäminen
- Suomen Caritaksen vapaaehtoistoiminnan seuranta, kehittäminen ja
tilastointi.
- Vapaaehtoisille suunnattu viestintä
Vapaaehtoiseksi rekisteröityneiden henkilötietoja säilytetään kunnes ne pyydetään
poistamaan.
3. Rekisterin tietosisältö
Suomen Caritas voi käsitellä vapaaehtoistensa seuraavia tietoja:
- nimi
- osoite
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- lupatiedot (tiedotuslupa ym.)
- yhteydenpitokieli
- vapaaehtoistoiminnasta otetut valokuvat
Suomen Caritas säilyttää vain järjestön toiminnan ja tietojen käyttötarkoituksen
kannalta tarpeelliset tiedot, joiden käsittelylle on olemassa lailliset edellytykset.
Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai
tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, hävitetään tietoturvallisesti.
4. Säännönmukaiset tietolähteet
Vapaaehtoisia koskevia tietoja kerätään vapaaehtoisrekisteriin vapaaehtoiseksi
liittyneiltä (digitaalinen liittyminen verkkosivujen kautta sekä paperilomakkeen
täyttäminen) ja toimintaan osallistuneilta.
Henkilöä koskevia tietoja vastaanotetaan ja päivitetään säännönmukaisesti
-

Vapaaehtoiselta itseltään
o Verkkopalvelun kautta

-

o Asiakaspalvelun yhteydessä
o Sähköpostilla
o Vapaaehtoisen osallistuessa vapaaehtoistoimintaa
Suomen Caritaksen toimiston toimesta
Puhelinyhtiöiden tai vastaavien julkisten rekisterien kautta

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Vapaaehtoisrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
6. Rekisterin suojaukset periaatteet
Henkilötietoja käsitellään ainoastaan sähköisessä muodossa Suomen Caritaksen
asiakashallintajärjestelmässä. Järjestelmä on suojattu riittävin teknisin suojatoimin ja
siihen on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä
hoitamiseksi. Pääsy tietoihin on rajattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

7. Rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut
tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon
täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien
henkilötietojen poistamista rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

