
   
 

Päivitetty 22.5.2018 

Tietosuojaseloste – Starttivoimaa-hanke 

 

 

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 / Starttivoimaa -hanke 

4 
Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

Starttivoimaa -hankkeessa kehitetään viranomaisten ja kolmannen sektorin 
yhteistyönä kotoutumista tukevaa toimintaa.  
Henkilötietojen käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi 

viranomaisen tukena ja välttämätön edellytys toiminnan toteuttamiseksi (rahoittaja 

edellyttää osallistujatietojen keräämistä ja säilyttämistä mahdollista tarkastusta 

varten).  

 
Samoja käsittelyperiaatteita noudatetaan kaikissa Punaisen Ristin Starttivoimaa-
hankkeessa mukana olevissa piireissä (Varsinais-Suomi, Savo-Karjala, Kaakkois-
Suomi, Satakunta, Häme) sekä keskustoimistossa. 
 
Henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat: 

• Kotoutettavan tunnistaminen 

• Kotouttamistoimintaan ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen 
hoito, seuranta, analysointi, tilastointi, kehittäminen, profilointi ja  
segmentointi.  

• Vapaaehtoistoiminnan hallinnointi, toiminnan laadun varmistaminen. 

• Kotouttamistoiminnan tapahtumien, koulutustilaisuuksien sekä palvelujen 
hallinnointi ja toteuttaminen 

 
Vapaaehtoiseksi rekisteröityneiden henkilötietoja säilytetään rahoittajan 
vaatimuksen mukaan mahdollista tarkistusta varten 10 vuoden ajan tukipäätöksessä 
vahvistetusta tuen päättymispäivästä. Hankkeen päätyttyä tietosuoja-dokumentit 
arkistoidaan alueittain mukana olevissa piireissä sekä keskustoimiston 
dokumenttien osalta keskustoimistossa. Dokumentteihin merkitään säilytysaika, 
jonka jälkeen ne tietoturvatuhotaan. 
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5 
Rekisterin tietosisältö 

 
Hankkeen toimintoihin osallistuneista voidaan käsitellä seuraavia tietoja: 
 
 

• Yksilöintitiedot 
o Nimitiedot 
o Sukupuoli 
o Syntymäaika 
o Yhteystiedot: 

▪ Osoite 
▪ Puhelinnumero 
▪ Sähköpostiosoite 

o Asiointikieli 
o Kansalaisuus 
o Allekirjoitus 
o Asiakkaan harrastetiedot  

 

• Toimintaan liittyvät tiedot 
o Asiakkuuden alkaminen, päättyminen 
o Osallistuminen toimintaan 
o Osallistuminen koulutuksiin 
o Kampanja- ja yhteydenottotiedot (vain vapaaehtoisten osalta) 
 

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 

Kotoutettavia koskevat henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti joko viranomaisilta 
tai suoraan asiakkaalta.  Tietoja vaihdetaan myös Punaisen Ristin osaston, piirin, 
vastaanottokeskuksen tai keskustoimiston välillä. 

 

Henkilöä koskevia tietoja vastaanotetaan  

• Asiakkaalta itseltään 
o Verkkopalvelun kautta 
o Asiakaspalvelun yhteydessä 
o Asiakaskortilla 
o Sähköpostilla 
o Puhelimitse 
o Postitse 

 

7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Asiakkaan henkilötietoja luovutetaan hankkeen aikana säännönmukaisesti 
hankkeeseen liittyvien Punaisen Ristin osastojen, piirien sekä keskustoimiston 
välillä. 

Viranomaisille tai rahoittajalle tietoja luovutetaan lain tai sopimuksen edellyttämissä 
tapauksissa, kuten esimerkiksi väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä. 
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8 
Tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n ulkopuolelle 

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

9 
Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

Fyysisessä muodossa käsiteltävät henkilötiedot: 
Fyysisessä muodossa käsiteltävää aineistoa säilytetään ja käsitellään valvotuissa 
tiloissa. 
 
Sähköinen aineisto: 
Tietoja käsitellään tiedostoissa, jotka ovat salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla 
suojattuja.  Tiedostot ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja 
tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. 
Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne 
työntekijät ja vapaaehtoiset, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. 
Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.  

10 
Rekisteröidyn 
oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus: 

• Pyytää jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista  

• 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. 

 


