TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

17.5.2018

Nimi

Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO)
Osoite

Vilhonkatu 4 B 13, 00100 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

hero@lukihero.fi
Nimi
2
Satu Hirvonen
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Vilhonkatu 4 B 13, 00100 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
0407084462, satu.hirvonen@lukihero.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

HERO-opiston osallistujarekisteri

5
Rekisterin
tietosisältö

Kurssit (opintoryhmät):
- nimi (etunimi, sukunimi), yhteystiedot/huoltajan yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti),
syntymävuosi, sukupuoli, jäsentiedot (onko jäsen vai ei: saa alennusta, jos on jäsen), laskutusosoite,
lisätiedot (huomioitavaa, esim. sairaus: kurssit suunnattu oppimisvaikeuksisille henkilöille)

Toiminnoista tiedottaminen ilmoittautuneille (ilmoittautumisen vahvistaminen, toiminnan alkamisesta
ilmoittaminen, muutoksista ilmoittaminen, palautteen kerääminen, jatkoilmoittautumisesta
tiedottaminen, todistusten lähettäminen jne.) sekä laskuttaminen. Toimintoihin osallistuvien tietojen
saaminen rahoittajia (STEA, Opintokeskus Sivis).

Koulutukset (ammatilliset lisäkoulutukset): nimi, yhteystiedot (puhelin, sähköposti), syntymävuosi,
laskutusosoite + viite, lisätiedot (huomioitavaa, esim. erityisruokavalio: koulutuksessa tarjotaan
syötävää & juotavaa), ammatti (tiedoksi kouluttajalle), työpaikka (kouluttajalle tiedoksi mikä
kouluaste on kyseessä)
Vertaisryhmät (vertaisopintoryhmät) ja yleisötilaisuudet: nimi, sähköposti, sukupuoli
Lasten leirit: nimi, sukupuoli, syntymävuosi, huoltajan yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti),
huomioitavaa (esim. sairaus tai allergia, jotka pitää ottaa huomioon leirillä)
6
Rekisteröitävän henkilön/huoltajan oma ilmoitus, sähköinen lomake Opintokeskus Siviksen
Säännönmu- sivisverkossa.
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

STEA haluaa vuosittain yhteenvedon osallistujien, ikä- ja sukupuolijakaumasta.
HEROn aikuiskoulutusta rahoittava Opintokeskus Sivis kerää opintoryhmiin, vertaisopintoryhmiin ja
ammatilliseen lisäkoulutukseen osallistuvilta nimen, sähköpostiosoitteen ja sukupuolen.
Rahoitushakuja varten tehdään yhteenvetoja edellisenä kaikkiin toimintoihin osallistuneiden ikä-,
sukupuoli- ja asuinkuntajakaumasta (yksittäisten osallistujien tietoja ei anneta).

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä niitä siirretä EU:n / ETA:n alueelle tai ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Säilytetään lukitussa tilassa, johon ei ole pääsyä ulkopuolisilla. Osallistujarekisteriä käsittelee vain
henkilöt, jotka ovat valtuutettuja rekisterin käsittelyyn.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Osallistujarekisterin sisältö on sähköisessä Opintokeskus Siviksen ylläpitämässä
jäsenrekisteriohjelmassa sivisverkossa, johon on käyttäjätunnukset vain rekisterin käsittelyyn
valtuutettuilla (HEROn koulutus- ja harrastekoordinaattori). Tietokoneet ovat lukituissa
toimistotiloissa.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyynnön
tulee olla kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi ja
yhteystiedot. Tarkastuspyyntö lähetetään osoitteella: Helsingin seudun erilaiset oppijat ry, Satu
Hirvonen / HERO-opiston osallistujarekisteri, Vilhonkatu 4 B 13, 00100 Helsinki. Tarkastuspyyntöä
ei voi tehdä puhelimitse.

11
Rekisteröidyllä on oikeus korjauttaa virheelliset tiedot. Korjauspyynnön voi esittää kirjallisesti joko
Oikeus vaatia kirjeitse (Satu Hirvonen / HERO-opiston osallistujarekisteri, Vilhonkatu 4 B 13, 00100 Helsinki) tai
tiedon
sähköpostitse satu.hirvonen@lukihero.fi.
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely yhdistyksen tutkimuskäyttöön
tarkoitettujen kyselyiden toteuttamiseksi. Pyynnön voi esittää kirjallisesti joko kirjeitse (Satu Hirvonen
/ HERO-opiston osallistujarekisteri, Vilhonkatu 4 B 13, 00100 Helsinki) tai sähköpostitse
satu.hirvonen@lukihero.fi.

