
Tietosuojaseloste 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 31.10.2022. 

1. Rekisterinpitäjä 

Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 Iisalmi, Y-tunnus 1599214-5, 

info@ylasavonveturi.fi 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö 

Yhdistyksen nuorisoaktivaattori Marianna Immonen, marianna.immonen@ylasavonveturi.fi,  

p. 040 190 5653. 

3. Rekisteröidyt 

Nuoriso Leader-tukea hakevat nuoret sekä heidän mahdolliset vastuu- ja yhteyshenkilönsä. 

4. Rekisteritietojen käyttötarkoitus 

Nuoriso-Leaderin asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään nuoriso-Leader-

tukiasioiden hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä organisaation 

palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen/suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin. 

5. Rekisterin tietosisältö ja käsittelyn kesto 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

• Nimi 

• Syntymävuosi 

• Osoite 

• Sähköposti 

• Puhelinnumero 

• Tilinumero 

• Asiakastiedot 

Tiedot projekteista ja/tai yrittäjyyskokeiluista, joihin haetaan nuoriso-Leader-tukea. Tietoja 

säilytetään 3 vuotta projektin päättymisen jälkeen. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot kerätään asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä, sekä rekisteripitäjän järjestelmistä 

asiakkaan verkkolomakkeella antamien tietojen kautta. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan 

talousalueen puolelle 

Yhdistys voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. 

Yhdistys ei luovuta tietoja kaupallisiin tarkoituksiin. 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojaus 

Tallennetut tiedot säilytetään yhdistyksen toimiston tietojärjestelmissä ja yhdistys vastaa 

järjestelmiensä tietoturvasta. 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä Marianna 

Immoselle: marianna.immonen@ylasavonveturi.fi 



Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty 

lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. 

Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, 

miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta 

pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 

2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei 

voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. 

asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, 

kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme 

henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

 


