
   
 

Päivitetty 1.6.2018 

Tietosuojaseloste – Kerholaiset 

 

1 
Rekisterin pitäjä 

Suomen Punainen Risti (SPR) 

Tehtaankatu 1 A 
00140 Helsinki 

Puhelin: 020 701 2000 

2 
Yhteystiedot 
henkilötietojen 
käsittelyä koskevissa 
asioissa 

Suomen Punainen Risti / Tietosuoja 

Tehtaankatu 1 A 
00140 Helsinki 

Puhelin: 020 701 2000 
tietosuoja@redcross.fi 

3  
Henkilötietojen 
ryhmä 

 
Suomen Punainen Risti / Kerholaiset 

4 
Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa kerhon järjestäminen. 
Tarvittavien henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys kerholaisrekisterin 
ylläpidon suorittamiseksi. 
 
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yksityisen henkilön osallistuminen 
kerhoon.  
 
Kerholaisrekisterin henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat: 

• Kerhon ohjelman järjestäminen ja kerholaisten turvallisuuden 
varmistaminen. 

• Viestintä ja markkinointi kerhoon liittyvissä asioissa sekä muusta Punaisen 
Ristin toiminnasta. 

• Kerholaisten määrään, ikään, sukupuoleen ja muuhun yhteyteen liittyvän 
tiedon seuranta, analysointi ja tilastointi. 

 
Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin 
kolmansilla osapuolilla, mukaan lukien markkinointi, etämyynti ja markkina- sekä 
mielipidetutkimukset. Kolmannet osapuolet voivat olla mainostoimistoja, 
painotaloja tai vastaavia yhteistyökumppaneita, jotka tukevat rekisterin toiminta-
ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteen sopimaton Punaisen Ristin 
käyttötarkoitusten kanssa. Punaisella Ristillä on tarvittavat sopimukset tällaisten 
kolmansien tahojen kanssa henkilötietojen käsittelyä koskien. 
 
Henkilötietojen tarkoituksenmukaisen käsittelyn päättyessä, tiedot anonymisoidaan 
tai hävitetään. Kerholaisten henkilötietojen käsittelyn tarpeellisuusvaatimuksen 
katsotaan päättyneen, kun kerhoon osallistumisen päättymisestä on kulunut 1 
vuosi. 

5 
Rekisterin tietosisältö 
 

Kerholaisista voidaan käsitellä seuraavia tietoja: 
 

• Henkilötiedot 
o Nimitiedot 
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o Sukupuoli 
o Syntymäaika 
o Yhteystiedot: 

▪ Osoite 
▪ Puhelinnumero 
▪ Sähköpostiosoite 

o Äidinkieli 
o Allergiat ja erityisruokavaliot 
o Sairaudet ja muut terveyteen liittyvät tiedot 
o Jäsenyystiedot 
o Huoltajan yhteystiedot 

 

• Kerhoon liittyvät tiedot 
o Muut kerhon kannalta oleelliset tiedot (esim. taidot) 

 
Punainen Risti säilyttää vain järjestön toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten 
kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. 
Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai 
tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai 
hävitetään tietoturvallisesti. 
 

6 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 
 
 

Kerholaisia koskevia tietoja kerätään kerholaisen henkilötietolomakkeen kautta ja 
niitä päivitetään mahdollisen tietojen täydennyksen tai muuttamisen yhteydessä. 
Tiedot kerätään digitaalisesti tai paperilomakkeella. Punainen Risti kerää myös 
leiriläisen huoltajan yhteystiedot ja luvan henkilötietojen käsittelyä varten. 

7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Kerholaisten henkilötietoja luovutetaan kerhon järjestämisestä vastaavien 
henkilöiden käyttöön sekä muille mahdollisille kerhon järjestämiseen liittyville 
tahoille. 

 

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esimerkiksi 
väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä. 
 

8 
Tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle. 
 
 

9 
Rekisterin suojauksen 
periaatteet 
 
 

Sähköisiä henkilötietoja käsitellään tiedostoissa, joihin on rajattu pääsy tarpeen 
mukaan. Fyysisessä muodossa käsiteltävää aineistoa säilytetään ja käsitellään 
huolellisesti ja valvotuissa tiloissa. 
 
Kerhosta vastaavat henkilöt käsittelevät kerholaisten henkilötietoja tämän 
tietosuojaselosteen kanssa yhteensopivasti Punaisen Ristin ohjeistuksen mukaisesti. 
 

10 
Rekisteröidyn 
oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus: 

• Pyytää jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista  
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 • Pyytää, että häntä koskevat tiedot korjataan tai poistetaan, ellei soveltuva 
tietosuojasääntely edellytä tietojen säilyttämistä 

• Pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojensa käsittelyä 

• Pyytää oikeutta siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen siten kun 
soveltuvassa tietosuojalainsäädännössä on säädetty 

• Kieltää täysin tai osittain suoramarkkinointi- ja tutkimustarkoituksessa 
tehtävät yhteydenotot 

• Tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle 
 
Mikäli henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseen, rekisteröidyllä on 
oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Suostumuksen 
peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen suostumuksen peruutusta suoritettuun 
henkilötietojen käsittelyyn.   
  
Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä 
ensisijaisesti kirjallisena kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Mikäli 
sähköpostiyhteydenotto ei ole mahdollinen, voidaan vaihtoehtoisesti yhteydenotto 
suorittaa kirjepostina, asiakaspalveluyhteydenottona tai henkilökohtaisena käyntinä 
Punaisen Ristin toimipisteessä. Punainen Risti toimittaa vastaukset rekisteröidyn 
Punaisella Ristillä tiedossa olevaan sähköpostiosoitteeseen.  Poikkeustapauksessa 
vastaus voidaan toimittaa Punaisen Ristin tiedossa olevaan postiosoitteeseen. 
 

 


