
   
 

Päivitetty 1.10.2019 

 

Tietosuojaseloste – NOY -Nuoret osaksi yhteisöämme -hankkeen asiakastiedot 

 

1 
Rekisterin pitäjä 

Suomen Punainen Risti (SPR) Oulun piiri 

Uusikatu 22 
90100 Oulu 

Puhelin: 020 701 2610 

2 
Yhteystiedot 
henkilötietojen 
käsittelyä koskevissa 
asioissa 

Suomen Punainen Risti (SPR) Oulun piiri 

Uusikatu 22 
90100 Oulu 

Puhelin: 020 701 2610 
oulu@redcross.fi  

3  
Henkilötietojen 
ryhmä 

 
SPR Oulun piiri/ NOY -Nuoret osaksi yhteisöämme -hankkeen asiakastiedot 

4 
Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 

 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on toteuttaa Suomen Punaisen Ristin Oulun 
piirin hallinnoiman NOY -Nuoret osaksi yhteisöämme -hankkeen toimintaa. 
Tarvittavien henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys toiminnan 
toteuttamiseksi. 
 
Hankkeen kohderyhmänä ovat 16 – 29 -vuotiaat työn tai koulutuksen ulkopuolella 
olevat nuoret ja nuoret aikuiset. 
 
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan suostumus. Asiakkaalla 
tarkoitetaan henkilöä, joka osallistuu hankkeen toimintoihin ja on täyttänyt ESR 
osallistujan seurantalomakkeen.  
 
Rekisterin henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat: 

• Asiakkaan rekisteröiminen hankkeen käytössä olevaan asiakasrekisteriin 

• Asiakkaiden tunnistaminen ja hallinnointi 

• Asiakassuhteen hoitaminen, seuranta, analysointi ja tilastointi 

• Asiakkaiden tietojen ja yhteydenpitohistorian hallinta 

• Hankkeen toimintojen vaikutusten arviointi 
 
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.  
 
Henkilötiedot tuhotaan vuoden sisällä asiakassuhteen päättymisestä.  
 
ESR-hankkeeseen osallistuvista henkilöistä tulee EU-lainsäädännön mukaan kerätä 
henkilötason tietoja. ESR-hankkeeseen osallistuvien henkilöiden tietojen 
keräämiseen käytetään ESR Henkilö-järjestelmää ja ESR osallistujan 
seurantalomakkeita. ESR henkilörekisteristä on oma tietosuojaseloste. Rekisterin 
omistaa Työ- ja elinkeinoministeriö. 
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5 
Rekisterin tietosisältö 

 
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja: 

o Nimitiedot 
o Sukupuoli 
o Syntymäaika 
o Yhteystiedot: 

▪ Osoite 
▪ Puhelinnumero 
▪ Sähköpostiosoite 

o Asiakassuhteen hoitamisen ja seurannan kannalta tarpeelliset 
tiedot: tapaamisajat, ohjauksen alku- ja lopputilanne, 
ohjauskertojen sisältö, ohjauksen tavoitteet ja niiden seuraaminen 
sekä yhteistyötahot 

o Rekisteri voi sisältää arkaluonteisia tietoja (terveystietoja), mikäli 
niiden kirjaaminen on oleellista asiakassuhteen hoitamisen 
kannalta. 

 
Suomen 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 

 

Henkilöä koskevia tietoja vastaanotetaan ja päivitetään säännönmukaisesti 

 

Henkilöä koskevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään joko ohjaustapaamisten 
yhteydessä, puhelimitse, sähköpostilla tai viestillä.  

 

7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.  

 

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa. 
 

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 lukitussa kaapissa.  
 
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 
työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja.  
 

10 Rekisteröidyllä on oikeus: 
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Rekisteröidyn 
oikeudet 

• 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 
 
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 
Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin toimipisteessä. Suomen Punaisen Ristin Oulun 
piiri toimittaa vastaukset rekisteröidyn Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin tiedossa 
olevaan sähköpostiosoitteeseen.  Poikkeustapauksessa vastaus voidaan toimittaa 
Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin tiedossa olevaan postiosoitteeseen. 

 


