
TIETOSUOJASELOSTE  

 

Rekisterinpitäjä:  

Ikäinstituutin säätiö, Y-tunnus 0203523-1 

Jämsänkatu 2, 00520 Helsinki 

 

Yhteyshenkilöt:  

Liisa Paavola, liisa.paavola@ikainstituutti.fi 

Markku Holmi, markku.holmi@ikainstituutti.fi  

 

Rekisterin nimi:  

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkihankkeen yhdyshenkilöiden ja päätöksentekijöiden 

henkilörekisteri. 

 

Henkilötietojen käsittelijä 

Sitefactory, Mannerheimintie 105, 00280 Helsinki 

 

Henkilötietojen käsittely ja tarkoitus sekä oikeusperuste 

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi 

sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella yhteydenpidon ja hankkeen 

raportoinnin yhteydessä.  

Mikäli rekisteröity / ilmoittautuja ei anna ilmoittautumisen yhteydessä pyydettyjä tietoja siltä osin, kuin 

tiedot liittyvät olennaisesti hankkeeseen rekisteröitymiseen, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan henkilön 

rekisteröitymistä. 

 

Rekisterin tietosisältö: 

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja: päätöksentekijän sekä kahden yhdyshenkilön taho, titteli, nimi, 

sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Yhdyshenkilöiltä pyydetään myös postitusosoite. 

Ilmoittautumisessa kysytään erikseen suostumusta yhdyshenkilöiden nimen ja tahon julkaisemisesta 

verkkosivuilla. 

 

Rekisterin käyttötarkoitus: 

Kärkihankkeeseen ilmoittautuneiden henkilötietoja käytetään tiedottamiseen, tiedonkeruuseen (mm. alku- 

ja loppukyselyt), koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksien markkinointiin, yhteydenpitoon sekä kampanja- 

tai muun materiaalin postitukseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää raportointiin anonyymisti, esimerkiksi 

rahoittajalle. Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kunnille kohdennettujen ilmaisten koulutusten ja 

Maakunnallisten verkostotyöpajojen osallistujien seuraavia tietoja voidaan käyttää moodle-

oppimisverkkoalustan tunnusten luomiseen: nimi, sähköpostiosoite ja kotipaikkakunta. 

 

Säännönmukaiset tietolähteet: 

Rekisteröitymisen tehneen ilmoittamat tiedot. 
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Säännönmukaiset tietojen luovutukset: 

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä sekä sidosryhmien (oppimisverkostot) kesken. 

Rekisteritiedot siirretään määritellylle henkilötietojen käsittelijälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle.  

 

Henkilötietojen säilytysaika: 

Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei voimassa 

oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet: 

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin on vain Ikäinstituutin henkilökunnalla. Oikeudet 

ovat henkilökohtaisia ja ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. 

Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat 

palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin. 

 

Rekisteröidyn oikeudet: 

Rekisteröidyllä on oikeus: 

.  pyytää rekisterinpitäjää poistamaan kokonaan häntä koskevat tiedot. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti 

rekisterin pitäjälle, kirjeellä tai sähköpostilla. 

.  tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua rekisteritietoja, pyyntö tästä kirjallisesti. 

.  tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

 

 

 

 

 


