Tarkistettu 25.1.2019
Suomen Kiertovoima ry:n tietosuojakäytännöt
Jäsentieto-, sidosryhmä- ja asiakasrekisteri
1. Rekisterinpitäjä: Suomen Kiertovoima ry (jäljempänä KIVO)
Mannerheimintie 76 A
00250 Helsinki
Y-tunnus: 1085861-7
2. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevassa asiassa
Tapahtumakoordinaattori Anu Heikkilä, anu.heikkila@kivo.fi, puh. 044 231 8377
Kehityspäällikkö Timo Hämäläinen, timo.hamalainen@kivo.fi, puh. 050 442 2371
3. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyperuste
Suomen Kiertovoima ry (jäljempänä KIVO) edustaa jäsenyhteisöjään kunnallisia jätelaitoksia ja tuottaa
erilaisia palveluja ja koulutuksia jäsenyhteisöjen, sidosryhmien ja niiden edustajien tarpeisiin.
KIVO:n ja jäsenyhteisöjen välisen jäsensuhteen ylläpitämiseksi käsittelemme jäsenyhteisöjemme edustajina
toimivien henkilöiden henkilötietoja. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on jäsenorganisaation ja yhdistyksen
välisen jäsensuhteen ylläpito, jäsenorganisaation työntekijöiden koulutuksien järjestäminen, yhdistyksen
toiminnasta viestiminen ja asiantuntijatiedon tarjoaminen jäsenyhteisöille, toiminnan kehittäminen sekä
jäsenmaksujen laskutus.
Tapahtumiin ja koulutuksiin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseksi käsittelemme osallistujien
henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tapahtumanhallinta, kuten laskutuksen ja
palkkionmaksun edellyttämä tietojen käsittely.
Käsittelemme sidosryhmien ja heidän edustajiensa tietoja sidosryhmäyhteydenpidon hoitamiseksi.
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu
KIVOn ja sen jäsenorganisaation edustajan väliseen suhteeseen, sidosryhmäsuhteeseen tai koulutusten ja
tapahtumien perusteella syntyvään asiakassuhteeseen.
Edellä mainittujen perusteiden lisäksi voimme käsitellä henkilötietoja nimenomaisen ja yksilöidyn
suostumuksen perusteella. Suostumuksen voit peruuttaa milloin tahansa ottamalla yhteyttä KIVOon (kts.
kohta 8.)
4. Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät
4.1. Käsittelemme jäsenyhteisön tai sidosryhmän edustajasta seuraavia henkilötietoja tai
henkilötietojen ryhmiä:
•
•
•

yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
ammattinimike/työtehtävä ja organisaation nimi
KIVOn jäsenyhteisön edustajista keräämme tiedot yhdistyksen hallituksessa tai muissa
toimielimissä toimisesta

4.2. Käsittelemme tapahtumien ja koulutusten järjestämisen yhteydessä rekisteröidystä seuraavia
henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:
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•
•
•
•
•

yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
mahdolliset allergiat ja erityisruokavaliot, jos tapahtumaan liittyy ruokatarjoilu
onko osallistuja Suomen Kiertovoima ry:n jäsenlaitoksen tai yhteistoimintajäsenen henkilöstöä
työtehtävä ja organisaatio
luennoitsijoilta keräämme palkkiokuluihin liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnuksen ja
tilinumeron

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenyhteisön edustajien tai sidosryhmien edustajien henkilötietoja keräämme rekisteröidyltä itseltään tai
jäsenten tai sidosryhmien omilta verkkosivuilta.
Tapahtumien ja koulutusten järjestämiseen tarvittavia henkilötietoja keräämme rekisteröidyltä itseltään
ilmoittautumislomakkeen kautta tai sähköpostitse.
6. Tietojen säilytysaika
Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin on tarpeen selosteessa määriteltyjen
käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Arvioimme rekisterien ajantasaisuutta säännöllisesti toiminnassamme
ja poistamme jäsenyhteisön edustajan henkilötiedot rekisteristä, vastaanottaessamme ilmoituksen, että
henkilö ei ole enää jäsenyhteisön palveluksessa.
Lainsäädännön vaatiessa säilytämme tietoja kuitenkin tätä pidemmän ajan, kuten kirjanpitoon ja
palkkionlaskutukseen liittyvien lainsäädännöllisten velvoitteiden toteuttamiseksi tarvittavia henkilötietoja
säilytämme kirjanpitolain vaatiman 10 vuoden ajan.
7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Luovutamme tietoja toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksesta, vaatimuksen perustuessa
voimassaolevaan lainsäädäntöön sekä henkilötietojen käsittelijöille, jotka hoitavat henkilötietojen
käsittelyä koskevan sopimuksen nojalla henkilötietoja sisältävien tietojärjestelmien tietoteknistä ylläpitoa.
Emme luovuta tietoja suoramarkkinointiin.
9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröity voi käyttää tässä kappaleessa kuvattuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä Suomen Kiertovoimaan.
Postiosoite: Mannerheimintie 76 A, 00250 Helsinki
Sähköposti: kivo@kivo.fi
Tietopyynnöt voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti Suomen Kiertovoima ry:n toimistossa osoitteessa
Mannerheimintie 76 A, 5. krs, 00250 Helsinki.
Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia
henkilötietoja sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä. Rekisteröidyllä on
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oikeus saada maksuton jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Jos rekisteröity pyytää useampia
jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä
koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset
henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.
Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos käsittely perustuu siihen,
että käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi,
tai käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan
julkisen vallan käyttämiseksi.
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä
suoramarkkinointia varten.
Oikeus vaatia tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman
aiheetonta viivytystä, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita
varten niitä muutoin käsiteltiin, rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä
käsittelyyn ole muuta laillista perustetta, rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen
tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisterinpitäjä on
käsitellyt tietoja lainvastaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, esimerkiksi jos rekisteröity on
vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella ja
odottaa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.
Suostumuksen peruuttaminen
Pääasiallisesti henkilötietojen käsittelymme perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuihin etuihin.
Jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen, voit peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamasi
suostumuksen milloin tahansa, ottamalla yhteyttä Suomen Kiertovoimaan. Suostumuksen peruuttaminen
ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn
henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaiselle viranomaiselle, eli tietosuojavaltuutetulle.
10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja
käsiteltävät tiedot ovat tietojärjestelmissä, jotka on suojattu salasanoin, palomuurein ja muilla teknisillä
suojauskeinoilla.

