Rekisterinpitäjä
Nimi Luonto-Liiton Uudenmaan piiri (koskee myös Vantaan Luonnonystävät ry:tä ja Espoon Nuoret
Ympäristönsuojelijat ry:tä)

Osoite Mechelininkatu 36, 00260 Helsinki
Muut yhteystiedot
Petro Pynnönen
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lup@luontoliitto.fi, petro.pynnonen@luontoliitto.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi
Petro Pynnönen
040 – 165 1907
lup@luontoliitto.fi, petro.pynnonen@luontoliitto.fi

Osoite Mechelininkatu 36, 00260 Helsinki

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä oikeusperuste
Leirien järjestämiseen liittyvä yhteydenpito osallistujien tai heidän vanhempiensa kanssa sekä leiriläisestä
kerättävät tiedot, jotka leirityöntekijöiden on hyvä tietää.

Tietosisältö
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, huoltajan yhteystiedot, osallistujan allergiat ja ilmoittajan
luovuttamat muut mahdolliset lisätiedot, tieto Luonto-Liiton jäsenyydestä, tieto valokuvausluvasta sekä
luvasta käyttää kuvia Luonto-Liiton julkaisuissa.

Henkilötietojen säilyttämisaika
Tiedot säilytetään vuoden loppuun asti, jolloin ne tilastoidaan. Sen jälkeen tiedot tuhotaan.

Säännönmukaiset tietolähteet
Ilmoittautumiset tehdään Luonto-Liiton Uudenmaan piirin internetsivulla olevalla lomakkeella. Huoltaja voi
halutessaaan täydentää tietoja ilmoittamalla niistä toimistolle. Nämä saadut tiedot lisätään
ilmoittautumislomakkeeseen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Leiriläisten tiedot lähetetään sähköpostilla Excell-tiedostona kyseisen leirin työntekijöille eli johtajille, kokille
ja ohjaajille. Lisäksi allergiatiedot toimitetaan mahdolliselle leirikeittiölle esimerkiksi Bengtsårin leireillä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei tehdä.

Rekisterisuojaamisen periaatteet

·

manuaalinen aineisto

Ensimmäisenä leiripäivänä huoltaja toimittaa leirityöntekijälle leiriläisestä täyttämänsä KukaMitäHäh
-tietolomakkeen. Lomakkeessa kysytään uudelleen esim. allergiat, uimataito, lupa punkkitarkastukseen,
tiettyjen lääkkeiden (esim. särkylääkkeet) antamiseen jne. Nämä säilytetään leirin ajan ja hävitetään leirin
jälkeen.

·

Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Leiri-ilmoittautumisessa annetut tiedot jaetaan ainoastaan kyseisen leirin työntekijöille. Myös toimistolla on
pääsy kaikkiin ilmoittautumisiin. Lomakkeisiin ei ole tarkastelu- eikä muutosoikeutta muilla kuin toimistolla.
Lomakkeen tiedot poistetaan vuoden lopussa/ leirin päätyttyä.

Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistuttaa itseä koskevat tiedot ilmaiseksi. Tarkistuspyyntö tulee
toimittaa kirjallisesti Luonto-Liiton Uudenmaan piirin toimistolle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada korjattua itseä koskevat tiedot ilmaiseksi. Korjauspyyntö tulee
toimittaa kirjallisesti Luonto-Liiton Uudenmaan piirin toimistolle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvä oikeudet
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada poistettua kaikki tietonsa rekisteristä. Poistopyyntö tulee lähettää
kirjallisena Luonto-Liiton Uudenmaan piirin toimistolle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää
antamasta tietojaan suoramainontaan, etämyyntiin, muuhun suoramarkkinointiin, markkina- ja
mielipidetutkimukseen, henkilömatrikkeliin sekä sukututkimukseen.

