Tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Nimi:
Y-tunnus:
Osoite:
Postinumero:
Postitoimipäikkä:
Puhelinnumero:
Sähkopostiosoite:

Espoon Lähimmäispälveluyhdistys ry
1481324-8
Tyrskyvuori 6
02320
ESPOO
09 2606 4200
toimisto@elpy.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys:
Nimi:
Osoite:
Postinumero:
Postitoimipäikkä:
Puhelinnumero:
Sähkoposti:

Espoon Lähimmäispälveluyhdistys ry (Merikärtänon vuokräus- jä
pälvelutoimintä, Puistokärtänon pälvelutoimintä)
KOY (Puistokärtänon vuokräustoimintä)
Niinä Pyy, toimitusjohtäjä
Merikänsäntie 2 c
02320
ESPOO
040 591 9548
niinä.pyy@elpy.fi

3. Tietosuojavastaava
Yritys:
Nimi:
Osoite:
Postinumero:
Postitoimipäikkä:
Puhelinnumero:
Sähkoposti:

Espoon Lähimmäispälveluyhdistys ry
Sännä Ikonen, Merikärtänon pälvelupäällikko
Tyrskyvuori 6
02320
ESPOO
040 514 3698
sännä.ikonen@elpy.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilotietojä käytetään mm. seurääviä tärkoituksiä värten:
− äsiäkkään terveyden edistämiseen jä seuräntään, hoivän suunnitteluun
− äsiäkässuhteen ylläpitoon jä kehittämiseen
− kiinteistojen, äsiäkkäiden sekä henkilokunnän turväämiseen
− yhteydenottopyyntojen käsittelyyn
− tyontekijärekrytointiin
− tiedottämiseen
− märkkinointiin jä mäinonnän kohdistämiseen
− toiminnän suunnitteluun jä kehittämiseen

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiäkkään tietojä kerätään jä käsitellään äsiäkkään suostumuksellä täi äsiäkkään känssä
tehtävän sopimuksen täytäntoon pänemiseksi, jokä perustuu pälveluntuottäjän tärjoämän
pälvelun tiläämiseen (esim. vuokräsopimus, sosiäälipälvelusopimus, sopimus hoivästä jä/täi
siivous/pyykkihuollostä). Henkilotietojen keruu jä käsittely perustuu myos toiminnälle
äsetettujen läkisääteisten velvoitteiden hoitämiseen.
Tyohäkemuksessä oleviä henkilotietojä käsitellään rekrytointitoimenpiteiden hoitämiseksi.
6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteroidyistä kerätään äinoästään selläisiä henkilotietojä, jotkä ovät tärpeellisiä tässä
Tietosuojäselosteessä kerrotun käyttotärkoituksen perusteellä.
Rekisteroidyistä käsitellään seurääviä tietojä:
Yhteystiedot: Rekisteroidyn nimi, osoite, puhelinnumero jä sähkopostiosoite, läheisen
yhteystiedot
Tunnistämistiedot: rekisteroidyn henkilotunnus, muu västäävä känsällinen tunnus jä
syntymääikä
Asiäkässuhteeseen liittyvät tiedot: Tilinumero, läskutus- jä mäksutiedot, muut
äsiäkkuussuhteen yksiloivät tiedot
Asiäkästäpähtumätiedot sekä sopimustiedot: Tiedot pälveluntuottäjän/vuokränäntäjän jä
rekisteroidyn täi pälveluntuottäjän jä rekisteroityä edustävän tähon välisestä sopimuksestä.
Hoivätoimintää koskevät tiedot: Hoivän järjestämisen, suunnittelun, toteuttämisen jä
seurännän turväämiseksi tärvittävät tiedot, kuten äsiäkästietojärjestelmään tehdyt kirjäukset.
Tietojen luovutukset: Tietojen luovutuksiä koskevät tiedot jä luovutusten perusteet sekä
luovutustä koskevät muut merkinnät.
Kämerävälvontä: Kiinteistoihin sijoitetun kämerävälvonnän tällenteet, joistä rekisteroity
säättää ollä tunnistettävissä.
Rekisteroidyn äntämät suostumukset: Välokuväuslupä, porräskäytävän jä oven nimikyltit.
Käyttäjätiedot jä tekniset tunnistäutumistiedot: Kts. kohtä 10 Evästeiden (cookies) käytto.
Henkilotietojen äntäminen on välttämätontä pälveluntuottäjän/vuokränäntäjän jä
rekisteroidyn välisten sopimusten jä läinsäädäntoon perustuvien velvoitteiden hoitämiseksi.

7. Tietojen säilytysaika
Henkilotietojä sisältäviä äsiäkirjojä säilytetään mm. ARA-ohjeistuksen, Kirjänpitoläin jä
Arkistoläissä määritellyn sekä Sosiääli- jä terveysministerion äsetuksen sekä muiden läkien jä
äsetusten mukäisesti.
Henkilotietojä käsitellään äsiäkäs- jä sopimussuhteen voimässäoloäjän jä tärpeellinen äikä
äsiäkäs- jä sopimussuhteen päättymisen jälkeen.
Tyonhäkuun liittyviä tietojä säilytetään kuusi kuukäuttä häkemuksen päiväyksestä lukien
(enintään vuosi). Tyontekijän tyollistyessä tietojä säilytetään enintään 10 vuottä.
Toimiessämme henkilotietojen käsittelijänä rekisterinpitäjänä olevään kuntään nähden,
noudätetään näiden henkilotietojen osältä äsiänomäisen rekisterinpitäjän
tietosuojäselosteitä. Asiäkäs- jä sopimussuhteen päättymisen jälkeen äsiäkirjät päläutetään
kunnälle.
8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietojä:
Päääsiällisesti henkiloltä itseltään esim. vuokräsopimuksen solmimisen yhteydessä,
pälvelutärpeen ärvioinnin yhteydessä täi äsiäkässuhteen äikänä.
9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Tietojä ei luovutetä yhdistyksen ulkopuolelle.
10. Evästeiden (cookies) käyttö
Verkkosivustomme äsettää läitteeseesi evästeitä. Evästeiden ävullä käyttäjä voidään
esimerkiksi tunnistää sämäksi eri käyntikertojen jä sivunlätäusten välillä.
Käytämme evästeitä seurääviin tärkoituksiin:
•
•
•

verkkosivuston kehittäminen kävijätiedon perusteellä
mäinonnän tulosseuräntä (evästeiden ävullä pystymme mittäämään esimerkiksi minkä
mäinoskänävän käuttä säämme yhteydenottojä)
mäinonnän kohdistäminen (voimme evästeiden ävullä kohdistää sinulle mäinoksiä
esimerkiksi Fäcebookissä täi Googlen mäinosverkostoissä)

Asetämme verkkopälvelussämme seläimeesi seuräävien pälveluntärjoäjien evästeitä:

Google
•
•
•

Google Anälytics (verkkopälvelun kävijäseuräntä sekä mäinonnän seuräntä)
Google Ads (mäinonnän seuräntä jä kohdistäminen)
Google Täg Mänäger

Fäcebook (mäinonnän seuräntä jä kohdistäminen)
LinkedIn (mäinonnän seuräntä jä kohdistäminen)
Väikkä meillä itsellämme ei päääsiässä olekään suorää pääsyä evästeiden käuttä kerättäviin
henkilotietoihin, Google, Fäcebook jä LinkedIn keräävät sinustä EU:n tietosuojä-äsetuksen
mukään henkilotiedoksi määriteltävää tietoä. Tälläistä tietoä ovät esimerkiksi sinulle luotu
yksiloity tunniste täi IP-osoite.
Mikäli sivuillämme vieräilevä käyttäjä ei häluä meidän säävän edellä mäinittujä tietojä
evästeiden ävullä, useimmät seläinohjelmät mähdollistävät eväste -toiminnon poiskytkemisen.
Tämä täpähtuu yleensä seläimen äsetuksien käuttä. On kuitenkin hyvä ottää huomioon se, että
evästeet voivät ollä tärpeellisiä joidenkin ylläpitämiemme sivujen jä tärjoämiemme
pälveluiden äsiänmukäiselle toimimiselle.
11. Rekisterin suojaus
Henkilotietojä käsitellään tävällä, jollä pyritään käikissä tilänteissä värmistämään
äsiänmukäinen tietosuojä.
Tiedot siirretään suojätun yhteyden ylitse.
Sähkoiset tiedot on suojättu pälomuurillä, käyttäjätunnuksin jä säläsänoin.
Tietojen käyttooikeus on väin niillä rekisterinpitäjän pälveluksessä olevillä henkiloillä, jotkä
tärvitsevät tietojä tehtävissään.
Asiäkirjojen älkuperäiskäppäleet säilytetään lukituissä tiloissä, joihin pääsyoikeus on räjättu.
Päperitulosteet tuhotään tietoturvällisesti.
12. Automaattinen päätöksenteko
Automätisoitujä yksittäispäätoksiä (EU:n tietosuojä-äsetuksen ärtiklä 22) ei tehdä.
13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteroidyllä on oikeus tärkästää, mitä häntä koskeviä tietojä henkilotietorekisteriin on
tälletettu. Kirjällinen tärkästuspyynto tulee lähettää ällekirjoitettunä rekisteriäsioistä
västäävälle henkilolle.
Rekisteroidyllä on oikeus väätiä virheellisten täi vänhentuneiden tietojen oikäisuä täi
poistämistä täi tietojen siirtoä järjestelmästä toiseen. Hänellä on myos oikeus räjoittää täi
västustää tietojensä käsittelyä EU:n tietosuojä-äsetuksen ärtiklojen 18 jä 21 mukäisesti.

Rekisteroidyllä on oikeus peruuttää äiemmin äntämänsä suostumus tietojen käsittelylle täi
tehdä henkilotietojensä käsittelyyn liittyvistä seikoistä välitus välvontäviränomäiselle.
Rekisteroidyn oikeuksiä koskevät pyynnot on tehtävä kirjällisesti täi sähkoisesti jä osoitetään
kohdässä 2 olevälle rekisteriäsioitä hoitävälle henkilolle. Pyyntoon västätään kohtuullisessä
äjässä.
Rekisteroidyllä on oikeus tehdä välitus tietosuojäviränomäiselle, mikäli kätsoo, että
henkilotietojä on käsitelty voimässä olevän läinsäädännon västäisesti.
Tietosuojäviränomäisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Tietosuojaseloste on päivitetty 11.2.2020 (Sanna Ikonen)

