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Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä
Saura-säätiö sr
1733423-4
Seminaarinkatu 10
98120 Kemijärvi
040 159 0479

Rekisterin nimi
1. Saura-säätiön valmennusrekisteri (valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä)
2. Saura-säätiön palvelurekisteri

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
1. Saura-säätiön valmennusrekisteri: Jari Lahtela
2. Saura-säätiön palvelurekisteri: Heinz Trapp

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
1. Valmennusrekisteri
Rekisterin tietoja tarvitaan valmentautujille tuotettavien palveluiden toteuttamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Rekisteriin tallennetaan valmennusaikana arviointi-, valmennus- ja lausuntotietoja.
2. Palvelurekisteri
Rekisterin tietoja tarvitaan asiakkaille tarjottavien palveluiden tuottamiseksi
ilman arvonlisäveroa.

Rekisterien tietosisältö
1. Valmennusrekisteri
- etu- ja sukunimi
- henkilötunnus
- osoitetiedot
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero
- koulutustiedot
- muu asiakkaan toimenpiteessä tarvittava oleellinen tieto

Postiosoite
Seminaarinkatu 10
98120 KEMIJÄRVI

Puhelin
040 159 0479

Faksi
042 1915 90479

Sähköposti
etunimi.sukunimi@saurasaatio.fi

www-sivut
www.saurasaatio.fi

Y-tunnus
1733423-4
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2. Palvelurekisteri
- etu- ja sukunimi, tai yritys ja asema
- henkilötunnus
- sähköpostiosoite
- matkapuhelinnumero
- asiakkaan palvelutarve ja nykyiset palvelut
- kuvaus asiakkaan toimintakyvyn alentumisesta
- laskutustiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään asiakkaalta itseltään henkilökohtaisella suostumuksella tai
asiakkaan palveluverkostolta ja/tai viranomaiselta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
1. Valmennusrekisteri
Asiakkaan suostumuksella tai lakiin perustuen
-

asiakkaalle itselle
asiakkaan lähiverkostolle
lähettävälle taholle
palvelun tilaajalle
asiakkaan palveluverkostolle
viranomaiselle

2. Palvelurekisteri
- asiakkaalle itselle
- asiakkaan lähiverkostolle
- viranomaiselle
- tilitoimistolle

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Valmennus- ja palvelurekisteriin ovat oikeutettuja ainoastaan ne henkilöt, joilla
siihen on työnsä puolesta oikeus. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Valmennusrekisteriin pääsy vaatii lisäksi käyttäjätunnuksen ja salasanan
käyttöä ja työaseman ja palvelimen välinen liikenne on suojattu.
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Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa henkilökohtaisella käynnillä tai kirjallisesti osoitteeseen:
Saura-säätiö sr
Seminaarinkatu 10
98120 Kemijärvi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite
tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös
vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, mikäli tietoja ei enää
tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, ellei lainsäädäntö, laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Tietoja ei myöskään poisteta, jos viranomainen
edellyttää tietojen säilyttämistä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
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