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TIETOSUOJASELOSTE 
 
Rekisterinpitäjä 
Kainuun Mielenterveysseura ry 
Kauppakatu 25 A 24, 4. krs, 87100 Kajaani 
044 7892 6030 
 
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 
Paikallisen mielenterveysseuran kriisikeskusjohtaja 
Sari Huovinen  
sari.huovinen@kainuunkriisikeskus.fi 
puh. 044 782 6010 
 
Rekisterin nimi  
Kainuun kriisikeskuksen asiakkaat 
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus 
Puhelinnumero tarvitaan tapaamisaikojen sopimiseen.  
 
Mitä tietoja käsitellään 

 puhelinnumero 
 

Mistä tiedot saadaan 
Aikaa varattaessa asiakkaalta itseltään. 
 
Kenelle tietoja luovutetaan tai siirretään. Siirretäänkö tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 
Tietoja ei siirretä ulkopuolisille esim. mainostarkoitukseen vaan niitä käytetään vain 
Kriisikeskuksen sisäisesti; eikä myöskään EU:n tai ETA- alueen ulkopuolelle. 
 
Miten tiedot suojataan ja miten pitkään niitä säilytetään 
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain Kainuun kriisikeskuksen 
työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään 
tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. 
Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi 
vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.  
Säilytämme puhelinnumeroa asiakkuussuhteen keston ajan, jonka jälkeen tiedot hävitetään. 
Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö 
huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, 
joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden 
yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai 
hävittää tällaiset tiedot viipymättä.  
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Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja 
vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. 
Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. 
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn 
rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 
Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia 
käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka 
perusteella vastustat käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista 
koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.  
 
Yhteydenotot 
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai 
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. 
 
Tietosuojaselosteen muutokset 
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. 
Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten 
puhelimitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte 
säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa. 
 
Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä kriisikeskusjohtajaan: 
Sari Huovinen 
sari.huovinen@kainuunkriisikeskus.fi 
puh. 044 782 6010 
 
 


