
   
 

Päivitetty 3.3.2021 

Tietosuojaseloste – Tapahtumaosallistujat 

 

 

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 / Tapahtumaosallistujat 

4 
Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kerätä tarpeelliset tiedot osallistumista 
varten, informoida ilmoittautuneita ja/tai osallistujia tapahtumaan liittyvistä 
asioista, sekä palautteen keräämistä varten.  
 
Tapahtuman järjestäjä voi olla Suomen Punaisen Ristin Keskustoimisto, piiri, osasto, 
Punainen Risti Ensiapu, Nuorten Turvatalot, Kontti-ketju tai Veripalvelu.  
 
Henkilötietojen käsittelyperusteena on suostumus, joka osoitetaan luovuttamalla 
henkilötiedot ilmoittautumisen tai osallistumisen yhteydessä.  
 
Rekisterin henkilötietoja säilytetään 6 kuukautta tapahtuman päivämäärästä, jonka 
jälkeen ne tuhotaan. 

5 
Rekisterin tietosisältö 

 
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja: 

o Nimitiedot 
o Sukupuoli 
o Syntymäaika 
o Yhteystiedot: 

▪ Osoite 
▪ Puhelinnumero 
▪ Sähköpostiosoite 

o Asiointikieli 
o Äidinkieli 
o Asiakasnumero 
o Henkilötunnus 
o Passin numero 
o Ruoka-ainerajoitteet 
o T-paidan koko 
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6 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 

Henkilöä koskevia tietoja vastaanotetaan vain tapahtuman osallistujalta itseltään  

o Ilmoittautumisjärjestelmän kautta (esim. Lyyti, Oma Punainen Risti 
tai ilmoittautuminen sähköpostilla).  

o Tapahtuman yhteydessä 
o Sähköpostilla 

7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 

Rekisterin henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain edellyttämissä 
tapauksissa, kuten tartuntaketjujen selvittämisessä ja altistumisten informoinnissa. 
  

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 tietokannoissa tai tiedostoissa, jotka ovat salasanoin ja muilla 
teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokantoihin ja tiedostoihin pääsevät käsiksi vain 
tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Henkilötietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne 
vapaaehtoiset, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin 
käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana tietoihin.   
 

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 

• Tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle 
 
 
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. 

 


