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Rekisterinpitäjä 
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr. 

Y-tunnus: 0116480-8 

Alppikatu 2, 00530 Helsinki 

Toimialajohtaja Maija Hyle 

Puhelinnumero: 09 77 501 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@hdl.fi 

 

Yhteyshenkilö 
Tietosuojavastaava 

Pilvi Karhula 

Yhteystiedot: tietosuoja@hdl.fi 

Lisää yhteystietoja: +358 50 409 7909 

 

Yksikkö 
HDL DISO 

 

Rekisterin nimi 
Kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan rekisteri verkkopohjaiseen ja hybridi muotoiseen toimintaan 

(Ilmiöhuoneen tietosuojaseloste) 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus on kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan hallinta ja järjestäminen 

eri toimintamuotoisesti ja siitä tiedottaminen. Tietoja käsitellään kiinnostuneiden tavoittamiseksi ja 

kiinnostuksen ylläpitämiseksi, toimintaan osallistumiseksi sekä mahdolliseen häiriökäyttäytymiseen 

puuttumiseksi. Lisäksi henkilötietoja käsitellään toiminnan kehittämiseksi ja tilastoimiseksi sekä 

tutkimuksellisiin ja viestinnällisiin tarkoituksiin. 

 

Kuvaus rekisterin tietosisällöstä 
Rekisteri sisältää kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan kannalta tarpeellisia henkilötietoja henkilöistä, jotka 

ovat ilmoittautuneet monimuotoiseen kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan: 

Käyttäjän Ilmiöhuoneessa jakaman sisällön henkilötiedot teksti, kuva, video tai muussa muodossa 

Tieto siitä, että henkilö on kiinnostunut toiminnasta 
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Osallistumisaktiivisuudesta Ilmiöhuoneessa 

Käyttäjien kyselyihin (kuten 3X10D) antamat vastaukset 

Tieto osallistujaksi hyväksymisestä 

Muut toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot: 

Nimi 

Osoite 

Puhelinnumero 

Syntymävuosi 

Sähköpostiosoite 

 

Käsittelyperuste 
Oikeutettu etu 

 

Kuvaus oikeutetuista eduista joihin käsittely perustuu 
Diakonissalaitos kerää henkilötietoja henkilöistä, jotka ovat ilmoittautuneet kansalais- ja 

vapaaehtoistoimintaan. Tämän vuoksi käsitellään toiminnan mahdollistamiseksi ja keskustelualustan 

toimimiseksi tarpeellisia henkilötietoja Oikeutettu etu koskee vapaaehtoistoiminnan järjestämistä verkko- 

sekä lähikontaktissa ja toiminnan kehittämistä. 

 

Kuvaus henkilötietojen vastaanottajista 
Ilmoittautumislomakkeen tiedot välittyvät tiimien pääkäyttäjille ja fasilitaattoreille. Pääkäyttäjät, 

fasilitaattorit ja sovelluspäällikkö näkevät alustan käyttöön liittyvät tiedot. Lisäksi edellä mainitut ja 

vieraskäyttäjät näkevät muiden osallistujien sähköpostiosoitteet sekä alustalle tuottaman sisällön. 

 

Tietolähde 
Rekisteröidyltä itseltä 

 

Onko henkilötiedot annettava ja antamatta jättämisen seuraukset 
Toimintaan ei voi osallistua jos tarvittavia henkilötietoja ei anneta 

 

Henkilötietojen säilytysaika 
Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi. 

Vapaaehtoisten henkilötietoja säilytetään toiminnan osallistumisen ajan sekä edelleen yksi (1) vuosi 

viimeisestä kontaktista tai kun vapaaehtoinen haluaa poistua rekisteristä omasta tahdostaan. 
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Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneiden henkilötiedot poistetaan, jos kartoittamisvaiheen jälkeen ei tehdä 

sopimusta vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta.  Verkkopohjaisen toiminnan henkilötietoja säilytetään 

toimintaan osallistumisen ajan. 

 

Siirretäänkö rekisterin tietoja EUn tai ETAn ulkopuolelle 
Ei 

 

Tehdäänkö tietojen perusteella automaattisia päätöksiä 
Ei 

 

Vastustamisoikeus 
Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä. 

 

Rekisteröidyn muut oikeudet 
Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Oikeus tietojen poistamiseen 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus 

Oikeus saada informaatio henkilötietojen käsittelystä 

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 

 

Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan 
Kirjallisella rekisterinpitäjälle osoitetulla pyynnöllä. Lisätietoja saa www-sivuilta ja tietosuojavastaavalta. 

 

Oikeus tehdä valitus 
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, 

jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, 

jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja. 

 


