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Tietosuojaseloste lastenleirin osallistujien henkilötietojen käsittelystä on Henkilötietolain 1050/2018
ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä
Suuri Armo ry, Y-tunnus 0609764-0, Hämeenkatu 28, 20700 Turku
Tietosuojahenkilö Veijo Vaalanti, veijo.vaalanti@armossa.fi, puh. +358 50 591 1700.
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Henkilötietoja koskeviin tiedusteluihin vastaa Maaret Severinkangas,
maaret.severinkangas@armossa.fi, puh. 045 279 8009, Hämeenkatu 28, 20700 Turku.
Rekisterin nimi
Lastenleirin 2022 henkilörekisteri.
Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu: rekisteröidyn tai alaikäisten rekisteröityjen huoltajien sekä
ohjaajien ja muiden avustajien osallistuminen lastenleirille muodostaa asiakassuhteen.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja tapahtumista tiedottaminen.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat




lapsen nimi ja syntymäaika, puhelinnumero ja osoite, ruokavaliorajoitukset
huoltajan nimi, puhelinnumero. Osoite ja sähköpostiosoite, ruokavaliorajoitukset
ohjaajien ja muiden avustajien nimi, puhelinnumero ja osoite, ruokavaliorajoitukset.

Lapsista tallennetaan lisäksi tiedot








allergioista ym. sairauksista
o Leirillä huomiota vaativia lapsen sairauksia ei saa salata leirin järjestäjältä. Niiden
arkaluonteisuuden takia tiedot kerätään kuitenkin vasta leirille saavuttaessa.
o Jos on syytä olettaa, että lapsen sairaus ei saa riittävästi huomiota, ellei siihen
varauduta etukäteen, on huoltajan otettava yhteys leirin järjestäjiin (yhteystiedot
leirikirjeessä).
siitä, saako lapselle antaa särkylääkettä leirin aikana,
lapsen uimataidoista,
luvasta kuljettaa lasta autolla leirin aikana,
luvasta tallentaa leirin aikana otettuja äänitteitä, kuvia ja videoita,
muista huoltajan ilmoittautumisen yhteydessä antamista tiedoista.

Leirin tallenteiden julkaisusta pyydetään kirjallinen lupa alaikäisen huoltajalta erikseen jokaista
käyttötarkoitusta varten.
Leirillä voi ottaa kuvia ja videoita vain omaan kuva-albumiin säilytettäväksi. Otettuja kuvia ei saa
julkaista paitsi tarkoitusta varten järjestettyjä ryhmäkuvia, joihin kaikilta kuviin osallistuvilta
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pyydetään suullinen lupa. Toisesta henkilöstä otettu kuva tai video on henkilötieto, jonka tuo toinen
henkilö omistaa. Sen jakaminen ilman lupaa netissä, esim. Some-kanavalla, on tietosuojarikkomus.
Henkilötietojen säilytysaika
Tiedot säilytetään keräyshetkestä enintään leirin päättymispäivän jälkeisen kokonaisen
kalenterikuukauden ajan tai siihen asti, kun maksu on saatu perittyä. Leirillä tai muutoin leirin
yhteydessä lasten huoltajille tarjotaan mahdollisuutta liittyä Turun Raamattu Puhuu -seurakunnan /
Suuri Armo ry:n yhteystietorekisteriin.
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,
tekstiviesteistä ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan leirin aikana.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n, ETA:n tai nk. vastaavuuspäätöksen
saaneiden maiden (tietosuoja-asetuksen 45 artikla) ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan
kanssa, esim. taidepajan tuotokset. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n,
ETA:n tai nk. vastaavuuspäätöksen saaneisiin maiden (tietosuoja-asetuksen 45 artikla) ulkopuolelle,
mikäli asiasta on sovittu asiakkaan kanssa.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti (palomuuri, käyttäjätunnukset ja salasanat). Rekisteritietoja säilytetään
Office365-palvelimella, jonka tietoturva on asianmukainen. Suuri Armo ry huolehtii siitä, että
tallennettuja henkilötietoja ja muita tietoturvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisteristä
voidaan leirin ajaksi tehdä paperisia otteita, jotka hävitetään leirin jälkeen.
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista. Rekisteröity voi vaatia tietojensa poistamista (oikeus
tulla unohdetuksi), mikäli se ei estä leirin järjestäjälle kuuluvien velvollisuuksien tai oikeuksien
toteuttamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua tai
poistamista, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Pyynnön esittäjän tulee todistaa
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
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