Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 21.5.2013
1. Rekisterinpitäjä
Suomen Punainen Risti
Tehtaankatu 1 a
PL 168
00141 Helsinki
p. 020 701 2000
faksi 020 701 2310
2. Rekisteriasiat
Rekisteriasioista vastaa:
Suomen Punainen Risti
Tehtaankatu 1 a
PL 168
00141 Helsinki
p. 020 701 2000
info@redcross.fi
Rekisteripalvelustamme vastataan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa
rekisteröintiä koskeviin kysymyksiin ja yhteydenottoihin (lukuun ottamatta kesäelokuuta).
3. Rekisterin nimi
Suomen Punaisen Ristin palvelu-, asiakas- ja jäsenrekisteri.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on jäsen-, palvelu- ja asiakassuhteen hoitaminen ja
henkilötietolain mukainen jäsenen, vapaaehtoisen, koulutetun ja asiakkaan
henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tuotteiden ja
palveluiden markkinointiin, tutkimustoimintaan ja palveluiden kehittämistä varten.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää muun muassa seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot
rekisteröidystä:
 Nimi
 Jäsenyystiedot ja mahdolliset Punaisen Ristin luottamustoimitiedot
 Kieli
 Yhteystiedot yhteydenottoa varten
 Osoitetiedot
 Puhelinnumero
 Sähköpostiosoite
 Syntymäaika
 Jäsenyys- ja mahdolliset luottamustoimitiedot
 Demografiatiedot (ikä, ammatti yms.)





Kiinnostustiedot (kiinnostus jäsenyyteen, vapaaehtoisuuteen, tuotemarkkinointiin)
Lupatiedot (mahdolliset yhteydenottokiellot)
Jäsen- ja/tai asiakassuhteen päättymistiedot

Arkaluonteisiksi katsottavien tietojen käsittely tapahtuu ainoastaan rekisteröidyn
nimenomaisella suostumuksella.
6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat rekisteröidyn yhteydenotot puhelimitse, faksilla, postitse,
verkkopalvelun kautta mm. jäseneksi/vapaaehtoiseksi/koulutuksiin rekisteröitymisen
tai asiakkuuden yhteydessä sekä palvelusuhteen kestäessä.
Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta jäsenten/asiakkaiden/koulutettujen/vapaaehtoisten
henkilötietoja kolmansille osapuolille.
Opintotoiminnan keskusliiton rahoittamien kurssien osalta tietoja kerätään ja
luovutetaan Opintotoiminnan keskusliitolle kurssituen saamista varten.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
8. Tietojen korjaaminen ja poistaminen
Tietoja voidaan oikaista, poistaa tai täydentää rekisterinpitäjän toimesta tai
rekisteröidyn vaatimuksesta sekä rekisterinpitäjän toimesta asia-kas/jäsensuhteen
loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poista-maan valvonnan
seurauksena, mikäli rekisteröity väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla
rikollista toimintaa tms.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisterin käyttäjiä sitoo
salassapitovelvollisuus. Suomen Punaisen Ristin tietoverkko ja laitteisto, jolla
rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden
avulla kuten kryptauksin huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.
Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen
käyttäjätunnusten ja oikeiden salasanojen syöttämistä. Rekisterinpitäjä
on järjestänyt tiloihinsa kulunvalvonnan.
10. Kielto-oikeus
Jäsenellä/asiakkaalla/vapaaehtoisella/koulutetulla on oikeus kieltää tietojensa
luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia
varten.
11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat
tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä
rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

