
TIETOSUOJASELOSTE  
Kimpassa (päivitetty 4/2020) 

  

Rekisterinpitäjä  
Sastamalan seudun mielenterveysseura ry  
Puistokatu 2  
38200 Sastamala  
 puh. 035120500 
 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö  
Hankevastaava Miia Niemelä, puh. 0504632173, miia.niemela@tukitalo.com 
  
Rekisterin nimi  
KIMPASSA emme ole yksin -hankkeen asiakasrekisteri 
  
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus  
 

Asiakasrekisteritietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten: 
- Tutkimuksellisen tiedon saaminen ja seuraaminen kohderyhmiltä hankkeen tavoitteiden 

toteutumiseksi 
- Toimintamallin kehittäinen 
- Hanketiedotteet 
- Yksilökohtaisen hanketyön mahdollistamiseksi 

 
Oikeudellisena käsittelyperusteena on oikeutettu etu, koska rekisterinpitäjällä ja rekisteröidyllä on 
merkityksellinen suhde. 
 
 

Käsiteltävät henkilötiedot  
Kohderyhmistä (opiskelijat, vanhemmat, opettajat) voidaan tallentaa seuraavia tietoja erilaisten 
menetelmien kautta: 

- Kyselyaineistot (sukupuoli, koulu, luokka, nuorilla mahdollisuus antaa yhteystietonsa 
halutessaan hanketyöntekijöiden yhteydenottoa) 

- Sosiogrammit (nimi, luokka) 
- Havainnointi ja oppituntityö (nimi, luokka, mahdolliset muut asiakkaan esiintuomat 

henkilötiedot) 
- Haastattelut ja yksilötyö (nimi, luokka, mahdolliset muut asiakkaan esiintuomat 

henkilötiedot) 
- Palaverimuistiot (nimi) 
- Koulutukset (nimi, sähköpostiosoite) 

 
Tarpeen vaatiessa meillä on oikeus vaihtaa tietoja opettajien ja koulun henkilökunnan kanssa 
hanketyöhön liittyvissä asioissa. 
 
 
Tietolähteet   
Tiedot saadaan pääosin asiakkaalta itseltään. Oppilaiden ja opiskelijoiden kohdalla tietoja voidaan 
saada myös kouluhenkilökunnalta ja vanhemmilta. 
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Tietojen luovutukset ja siirrot  
Rekisteröidyn tunnistetiedot sisältäviä tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle, lukuunottamatta lain 
velvoittavia lastensuojelu- ja rikosilmoituksia sekä rahoittajan (STEA) vaatimaa raportointia 
(sukupuoli, ikähaarukka..). 
 
Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle. 
  
Tietojen suojaus ja säilytysajat  
välttämätön manuaalinen aineisto säilytetään yhdistyksen toimitiloissa lukitussa kaapissa, asialle 
varatussa mapissa. 
 
Sähköinen aineisto on tallennettuna muistitikulle, jota säilytetään lukitussa kaapissa, lukitun oven 
takana. Kyselyjen osalta vastaukset ovat Webropol-kyseyohjelmassa, joka on suojattu salasanalla.  
 
Käyttöoikeus kaikelle materiaalille on vain Kimpassa emme ole yksin -hankkeen työntekijöillä. 
 
Rekisteritiedot poistetaan hankkeen päättyessä vuoden 2020 lopussa. Jos hanke jatkuu 
lisärahoituksella, niin tietojä säilytäteen vielä jatkohankkeen ajan, mikäli ne ovat hanketyön kannalta 
oleellisia. 
 
    
Rekisteröidyn oikeudet  
  
Rekisteröidyllä on lakisääteinen oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä sekä vaatia 

rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisteröidyn tulee toimittaa pyyntö tietojen 

tarkastamisesta ja/tai oikaisemisesta rekisterin yhteyshenkilölle kirjallisesti tai henkilökohtaisesti.  

Tietojen käsittelyssä noudatetaan Henkilötietolakia, Tietosuojalakia   ja EU:n tietosuoja-asetusta. 

Tietoja merkitään ja säilytetään rekisterissä ainoastaan silloin, kun niiden käsittelylle on olemassa 

lakisääteinen peruste. 


