Informointiasiakirja

JÄSENTEN JA HUOLTAJIEN TIEDOT
Henkilötietojen käsittelyä koskeva informointiasiakirja | Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 art.13-14

1 Rekisterinpitäjä
Henkilötietojen rekisterinpitäjä on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (jäljempänä Suomen Partiolaiset).
y-tunnus 0202252-9
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki
ja
se partiolippukunta, jonka jäseneksi kyseessä oleva partiolainen ja tämän huoltaja on ilmoittautunut
ilmoittautumislomakkeella sekä se partiopiiri ja aluejärjestö, jonka alueella edellä mainittu partiolippukunta
toimii.
Suomen Partiolaiset, partiolippukunta, partiopiiri ja partiopiirin aluejärjestö ovat toisistaan erillisiä
rekisterinpitäjiä. Rekisterinpitäjä on se, kenen tarkoituksiin tietoja käsitellään tämän informointiasiakirjan
perusteella. Siltä osin, kun tarkoitukset ovat yhteisiä, ovat nämä tahot yhteisrekisterinpitäjiä.
Rekisterinpitäjien yhteyshenkilönä toimii jäsenhallintakoordinaattori Ville Jokinen, jonka tavoittaa puhelimitse
044 714 7420 ja sähköpostitse ville.jokinen@partio.fi.
Partion tietosuoja- ja tietoturvakäytännöistä vastaa hallintopäällikkö Mikko Lehtonen, jonka tavoittaa
puhelimitse 040 080 8947 ja sähköpostitse osoitteesta mikko.lehtonen@partio.fi.

2 Käsiteltävät henkilötiedot
Tässä informointiasiakirjassa tarkoitettuihin tarkoituksiin kerätään ja käsitellään seuraavia tietoa jäseniksi tai
heidän huoltajikseen ilmoittautuneista henkilöistä, partion vapaaehtoisista tai Suomen Partiolaisten tai
partiopiirien työntekijöistä (kukin erikseen jäljempänä myös ”rekisteröity”).
Ansiomerkkiehdotusten ja koulutussuoritusten tiedot voi tallentaa rekisteröidyn lisäksi myös työntekijä.
Jäsentiedot on siirretty rekisteriin aiemmasta Polku-rekisteristä.
Henkilötiedot
Nimi
Osoite
Kotikunta
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Syntymäaika
Syntymävuosi
Sukupuoli
Valokuva
Partioon
liittymisvuosi
Alaikäisen
henkilön huoltajien
tiedot
Tietoja
jäsenyyksistä
ja

Jäsen
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Entinen
jäsen
X
X

X
X

Osallistuja

Työntekijä

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

Huoltaja

X
X
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toiminnassa
mukana olosta
Jäsenyyden
alkamisja
päättymispäivät
Tapahtumien
ilmoittautumis-,
maksuja
osallistumistiedot
Jäsenmaksutiedot
Pankkiyhteystiedot
Lähetetyt laskut
Maksutiedot
Luottamustehtävät
ja toimintaryhmät
Tiedot suoritetuista
partiokoulutuksista
Tiedot
partioohjelmasta
Tieto
vapaaehtoisen
rikostaustan
selvityksestä
Ansiomerkit

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Käsiteltävät tiedot sisältävät erityiseen henkilötietojen ryhmään kuuluvia eli arkaluontoisia tietoja. Tällaiset tiedot
ovat terveystietoja, kuten allergiatietoja.
Jäseniä ja heidän huoltajiaan koskevat tiedot kerätään pääasiassa rekisteröidyiltä itseltään. Alaikäisen ja
vajaavaltaisen jäsenen tiedot ilmoittaa hänen huoltajansa. Työntekijöitä koskevat tiedot saadaan rekisteröidyiltä
itseltään ja työnantajan työsuhteita koskevilla päätöksillä.
Suomen Partiolaiset, partiolippukunnat ja partiopiirit käsittelevät jäsenten ja heidän huoltajiensa tietoja
tietojärjestelmissään ja digitaalisissa palveluissaan.

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Henkilötietoja käsitellään partiolippukuntien jäsenten ja tapahtumiin osallistuvien henkilöiden tietojen
hallintaan. Partiolippukunnat käyttävät henkilötietoja myös jäsenluettelon ylläpitämiseen.
Suomen Partiolaiset, partiolippukunnat, partiopiirit ja niiden aluejärjestöt käsittelevät henkilötietoja myös
a.

viestintään ja markkinointiin;

b.

tilastointiin ja tiedonhallintaan;

c.

laskutukseen;

d.

tapahtumien ja matkojen järjestämiseen;

e.

koulutus- ja vapaaehtoistoimintaan;

f.

ansiomerkkitoimintaan ja adventtikalenterikampanjan toteuttamiseen;

g.

partion tietojärjestelmien ja digitaalisten palveluiden käyttäjähallintaan;

h.

partio-ohjelman ja koulutusten suunnitteluun;

Su om en P ar ti ol a ise t – F in l an ds Sc ou te r r y

Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1100  Faksi (+358 9) 8865 1199  info@partio.fi  www.partio.fi

Informointiasiakirja

i.

partiotoiminnan dokumentointiin sekä

j.

henkilömatrikkelin muodostamiseen

Henkilötietoja ei käsitellä automaattisen päätöksenteon keinoin.

4 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään liittymisessä annettavan suostumuksen perusteella. Suostumuksen alaikäisen ja
vajaavaltaisen lapsen henkilötietojen käsittelyyn antaa tämän huoltaja, joka annetaan nimenomaisesti Kuksassa
tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn. Jäseniä ja heidän huoltajiaan koskevia henkilötietoja saadaan myös
jäsenyyden aikana ja rekisterinpitäjälle tehdyistä ilmoituksista.
Henkilötietojen käsittelyperusteena on myös käsittelyn tarpeellisuus rekisteröitymisen yhteydessä syntyvän
käyttäjäsopimuksen toteuttamiseksi, kun rekisterinpitäjä tarjoaa digitaalisen palvelun rekisteröidyn käyttöön.
Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen, kuten partioliikkeen
maailmanjärjestön, oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, jotka perustuvat siihen asialliseen ja merkitykselliseen
suhteeseen, kun henkilö tai tämän huollettava on liittynyt partion jäseneksi, osallistuu partiotapahtumiin, on
partioliikkeen palveluksessa tai vapaaehtoisena tai muulla tavoin osallistuu partiotoimintaan, kuten
partiovakuutuksen järjestämiseksi.
Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi,
joita Suomen Partiolaisilla on esimerkiksi digitaalisten palveluiden tarjoajana, esimerkiksi Microsoft Office 365 lisenssien hallintaan.
Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia, arkaluontoisia, henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn nimenomaisen,
tapahtumailmoittautumisen yhteydessä annettavan, suostumuksen perusteella.

5 Henkilötietojen luovutus
Henkilötietoja siirretään seuraaville vastaanottajille
a.

Suomen Partiolaiset;

b.

partiopiirit;

c.

tapahtuma-, koulutus-, matkustus- ja majoituspalveluiden tarjoajat;

d.

IT-tukipalveluiden tuottajat;

e.

koulutus- ja oppilaitoskumppanit sekä

f.

muut palveluntuottajat, kuten postituspalvelut.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6 Henkilötietojen säilytysaika
Sellaiset henkilötiedot, joiden käsittely ei ole enää tarpeellista, poistetaan viipymättä, kuitenkin viimeistään
kolmen kuukauden kuluttua jäsenyyden päättymisestä. Tapahtumia varten kerätyt tiedot ja erityisesti
arkaluontoiset tiedot poistetaan kuukausi tapahtuman jälkeen. Työntekijöitä koskevat henkilötiedot poistetaan
kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.
Mikäli joitakin tietoja edellytetään säilytettävän laissa tai muusta perustellusta syystä, kuten tietoturvan
toteuttamiseksi esimerkiksi varmuuskopioiden eheyden säilyttämiseksi, henkilötiedot poistetaan välittömästi,
kun tällaiselle muuhun käsittelyyn perustuvalle säilyttämiselle ei ole enää tarvetta.
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Edellä mainitun rajoittamatta tietoja voidaan säilyttää kauemmin partiotoimintaan liittyviä historiallisia ja
tilastollisia tarkoituksia ja kirjallista ilmaisua varten.

7 Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröitynä sinulla on oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten
tietojen oikaisemista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen.
Lisäksi milloin käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän
vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Rekisterinpitäjä oikaisee virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai
rekisteröidyn vaatimuksesta.
Jos epäilet, ettei henkilötietojasi käsitellä lainmukaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavirastolle.
Pyynnöt on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

10 Partiorekisterin suojauksen perusteet
Partiorekisteri Kuksaan tallennettuja tietoja säilytetään pääosin digitaalisesti tallennetussa muodossa. Mikäli
henkilötiedoista on tarpeen ottaa manuaalisia kopioita, kuten paperisia osallistujalistoja, tällaisia kopioita
käsitellään huolellisesti hyvää tiedonhallintatapaa noudattaen ja kopiot tuhotaan välittömästi, kun niiden
säilyttäminen ei ole tarpeen.
Tietojen käyttöoikeus on rajattu käyttötarkoituksen mukaisesti ja tietojärjestelmä on teknisesti suojattu.
Tietojärjestelmän käyttäminen edellyttää sekä käyttäjätunnusta että salasanaa
Laadittu 18.8.2015, päivitetty 21.5.2018
Informointiasiakirjan kohdat 1, 3 ja 5 on tarkistettu ja päivitetty.
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