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Rekisterin nimi
Yrittäjän kriisikeskus -hankkeen tiedotus- ja markkinointirekisteri sekä rekisteri koulutusten ja muiden
tapahtumien osallistujista.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Rekisteri mahdollistaa Yrittäjän Kriisikeskuksen tiedotus- ja markkinointitoimintaa, verkostotyötä,
koulutusten ja tapahtumien osallistujamäärien seurantaa, palautteenkeruuta sekä hankkeen tilastointia.

Rekisteriin tallennettujen tietojen oikeudellisena käsittelyperusteena on esimerkiksi koulutuspalautteiden lähettämisen osalta rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Rekistereinpitäjällä ja rekisteröidyllä on
merkityksellinen suhde: rekisteröity on osallistunut rekisterinpitäjän järjestämään toimintaan.
Tiedottamiseen pyrkivässä henkilötietojen käsittelyssä oikeudellisena käsittelyperusteena on rekisteröidyn yksilöity suostumus.
Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteröidyistä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
- henkilön nimi, yhteystiedot sekä tarvittaessa muitakin tunnistetietoja sekä tilastointia varten
tarvittavia tietoja (esim. ikä, sukupuoli, ammattiasema jne.)
- tiedot rekisteröidyn osallistumisista Yrittäjän Kriisikeskuksen organisoimiin koulutuksiin ja/tai
tapahtumiin
Tietolähteet
Tietoja saadaan koulutuksiin ja/tai tapahtumiin osallistuvilta.
Joissakin tiedotukseen ja/tai markkinointiin liittyvissä tilanteissa yhteystietoja voidaan kerätä julkisista tietolähteistä (esim. verkkosivuilta). Näissä tapauksissa rekisteröidyltä pyydetään suostumusta
heidän merkitsemisestään tiedotusrekisteriin.
Tietojen luovutukset ja siirrot
Tukitalo hallinnoi Yrittäjän Kriisikeskus hanketta. Tukitalon lisäksi Yrittäjän Kriisikeskuksella on työntekijät Kainuun Mielenterveys ry:llä ja Lapin ensi- ja turvakoti ry:llä. Tietoja voidaan vaihtaa Yrittäjän
Kriisikeskus hankkeen työntekijöiden välillä asiakastyön, tiedottamisen ja koulutusten mahdollistamiseksi.

Tietyistä MIELI Suomen Mielenterveys ry:n malliin perustuvista koulutuksista (mm. Mielenterveyden
ensiapu ja Löydä oma tarinasi) kerätyt osallistujatiedot lähetetään MIELI Suomen Mielenterveys ry:lle
säännönmukaista palautteen keräämistä varten. Tietojen luovutuksesta informoidaan koulutuksiin
osallistujia aina erikseen tietojen keräämisen yhteydessä.
Koulutuksista, joita pidetään osana hanketyötä, voidaan toimittaa osallistujatietoja hankerahoituksesta vastaaville tahoille. Pääosin lähetettävät tiedot ovat kuitenkin yksilöimättömiä tilastotietoja.
Tällaisiin koulutuksiin osallistujia informoidaan asiasta tietojen keräämisen yhteydessä.
Muilta osin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kenellekään.
Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.
Tietojen suojaus ja säilytysajat
Manuaalisesti kerättävää aineistoa ovat lähinnä koulutukseen ja/tai tapahtumiin osallistuneista muodostuvat listat, joita säilytetään erityistä huolellisuutta noudattaen kyseisestä tapahtumasta vastuussa olevan työntekijän lukitussa kaapissa. Osallistujalistat tuhotaan heti, kun niiden säilyttämiselle
ei enää ole selkeää perustetta (esimerkiksi palautteen keräämisen tai jatkokoulutuksen tarjoamisen
kannalta). Osallistujalistat tuhotaan viimeistään Yrittäjän Kriisikeskus hankkeen päättyessä.
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.

