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1
Rekisterin pitäjä

Nimi

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry (Valli)
Osoite

Hämeentie 58-60 A 52, 00500 Helsinki
Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 050 330 5884, info@valli.fi
2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa asioissa

Nimi

Virpi Dufva
Osoite

Sama kuin edellä
Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Toiminnanjohtaja puh. 050 365 4664, e-mail virpi.dufva@valli.fi
3
Rekisterin nimi
4
Tietojen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
sisältämät tiedot

6
Tietolähteet

7
Tietojen
luovutukset ja
siirrot

1. Jäsen- ja sidosryhmärekisteri
2. Tiedotusrekisteri
Henkilötietoja käsitellään jäsenyyden, asiakkuuden ja muuhun asialliseen
yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen, palveluiden tuottamiseen, toiminnan
kehittämiseen ja suunnittelemiseen, markkinointiin sekä asiakas- ja
jäsenviestintään.
Rekistereissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
- etu- ja sukunimi
- yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
- organisaatio
- nimike
- kohdassa 4 kuvattuun toimintaan, palveluihin ja tapahtumiin sekä
viestintätoimenpiteisiin liittyvät tarpeelliset tiedot (esim. laskutustiedot)
Rekistereihin talletettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti Vallin omasta
toiminnasta (esim. koulutuksista) ja rekisteröidyiltä itseltään (henkilöstö,
luottamushenkilöt, koulutuksiin osallistujat ym.). Tiedottamiseen käytettäviä
sähköpostiosoitteita on kerätty pääosin verkkosivuilta.
Vallin rekistereiden tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle tahoille muutoin kuin
tarkkaan harkittujen perusteiden mukaan. Henkilötietoja voidaan siirtää Vallin itja viestintäsopimusyhteistyökumppaneille vain ennalta sovittuja toimenpiteitä
varten.
Vallin rekistereiden tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
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8
Tietojen suojaus ja
säilytysajat

9
Rekisteröidyn
oikeudet

10
Yhteydenotot

Rekisterit sijaitsevat Vallin verkkopalvelimella, jonne pääsy on vain Vallin
henkilöstöllä. Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön tarvitaan aina
henkilökohtaiset kirjautumistunnukset. Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan
kuin niitä tarvitaan alkuperäiseen tarkoitukseensa.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, korjauttaa tai poistattaa itseään koskevat
henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai
poistamista. Pyyntö tietojen tarkastamiseksi, korjaamiseksi tai poistamiseksi tulee
lähettää kirjallisesti osoitteeseen info@valli.fi
Tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti
kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle tai osoitteeseen info@valli.fi

11
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen
Tietosuojaselosteen
päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme asiasta laittamalla
muutokset
nettisivuillemme asiasta ilmoituksen.

