Tietosuojaseloste
Tämä on EU:n yleisen /etosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilö/etojen käsiBelystä.
Rekisterinpitäjä
Nano, lasten ja nuorten Kerhotoiminta Oy
Y-tunnus: 2484740-9
Osoite: Massbyn/e 54-20, 01150 SÖDERKULLA
Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot
Katariina Hynynen-Tetenburg
p. 044 5446113
Sähköpos/: katariina.tetenburg@nanokerhot.ﬁ
Kaikissa henkilö/etojen käsiBelyyn liiByvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyBämiseen
liiByvissä /lanteissa rekisteröityä kehotetaan oBamaan yhteyBä edellä mainiBuun
yhteyshenkilöön.
Henkilö9etojen käsi:elyn peruste ja tarkoitus
Henkilö/etojen käsiBelyn oikeusperusteena on:
- Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
- Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoiBeiden toteuBaminen
Henkilö/etojen käsiBelyn tarkoitukseen kuuluvat (täydennä tähän).

Tarkoitus

Peruste

Kerholaisen valinta ja informointi

Oikeutettu etu, päätöksen valmistelu
liittyen kerhopaikkaan
Yhtiön ja asiakkaan välinen
sopimussuhde (päätös kerhopaikasta)
Yhtiön oikeutettu etu iltapäiväkerho
toimintaan liittyen.
Yhtiön oikeutettu etu iltapäiväkerho
toimintaan liittyen.
Yhtiön oikeutettu etu

Iltapäiväkerho palveluiden
tuottaminen, ylläpito, kehittäminen ja
laadunvarmistus
Toiminnan asiakaspalvelu ja
asiakasviestintä
Riskienhallinta ja väärinkäsitysten
estäminen
Taloushallinto

Kerholaisen laskutus, oikeutettu etu

Käsiteltävät henkilö9edot
Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilö/etoja, jotka ovat olennaisia ja
tarpeellisia tässä /etosuojaselosteessa selosteBujen käyBötarkoitusten kannalta.
Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia /etoja:

Henkilötietoryhmä

Esimerkkejä tietosisällöstä

Yksilöintitiedot

Nimi, osoite, hetu, Lapsen
erityistarpeet
Nimi, osoite, hetu, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite
Laskutus-ja maksutiedot ja muut
asiakkuussuhteen yksilöivät tiedot

Yhteystiedot
Laskutus

Säännönmukaiset 9etolähteet

Henkilötietoryhmä

Tietolähteet

Yksilöintitiedot

Helsingin kaupunki kasvatuksen ja
koulutuksen toimiala, Vantaan kaupunki
kasvatuksen ja oppimisen toimiala

Yhteystiedot

Asiakkaan itse antamat tiedot

Tietojen säilytysaika
Yh/ö säilyBää henkilö/etoja niin pitkään, kuin on tarpeellista määriteltyjen tarkoitusten
toteuBamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyBämään henkilö/etoja pidempään (esimerkiksi
erityislainsäädäntöön, kirjanpitovelvoiBeisiin tai rapor\velvollisuuksiin liiByvät vastuut ja
velvoiBeet), tai ellei yh/ö tarvitse /etoja oikeusvaateen laa/miseksi, esiBämiseksi tai
oikeusvaateelta puolustautumiseksi tai vastaavan erimielisyys/lanteen selviBämiseksi.

Henkilötietoryhmä

Säilytysaika tai kriteeri sen laskemiseksi

Yksilöintitiedot

Helsingin ja Vantaan kaupungin
iltapäivätoiminta paikka päätös + 2 vuotta

Yhteystiedot

Käsitellään kerhosuhteen voimassaolon
ajan ja enintään 10 vuotta kerhosuhteen
päättymisen jälkeen

Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilö/etoja yllä
todeBua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaa/musten noudaBamiseksi.
Henkilö9etojen vastaano:ajien ryhmät
Yh/ö voi tämän /etosuojaselosteen mukaises/ ulkoistaa henkilö/etojen käsiBelyä palveluntarjoajille tai
alihankkijoille. Yh/ö varmistaa riiBävillä sopimusvelvoiBeilla, eBä henkilö/etoja käsitellään
asianmukaises/ ja lainmukaises/.
Henkilö/etojen vastaanoBajiin voivat kuulua seuraavat ryhmät:
- Pilvipalveluita tarjoavat tahot
- Kirjanpito-, /lintarkastus- ja lakipalveluita tarjoavat tahot
Henkilö/etoja voidaan luovuBaa seuraaville tahoille:
- LuoBo- ja perintä/etoyh/öt, kuten Visma Financial
Henkilö9etojen suojauksen periaa:eet ja käsi:elyn turvallisuus
Yh/ö käsiBelee henkilö/etoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilö/etojen asianmukainen
turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvaBomalta käsiBelyitä sekä vahingossa tapahtuvalta
häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoiBumiselta.
Yh/ö käyBää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi, mukaan lukien
palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laite/lojen käyBö, asianmukainen kulunvalvonta ja
pääsynhallinta, henkilö/etojen käsiBelyyn osallistuvan henkilöstön sekä alihankkijoiden ohjeistaminen.
Hakemukset, päätökset, maksuhuojennukset ja muu alkuperäiskappaleina säilyteBävä asiakirja-aineisto
pidetään lukituissa kaapeissa ja /loissa, joihin pääsyoikeus on rajaBu ainoastaan sinne oikeutetuille
tahoille.
Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy henkilö1etoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilö/etoja, ja jos
käsitellään, oikeus saada kopio henkilö/edoistaan.
Oikeus 1etojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, eBä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilö/edot
korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puuBeellises/ henkilö/edot täydenneByä
toimiBamalla tarviBavat lisä/edot.
Oikeus 1etojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilö/etojen poistamista, jos

a. Henkilö/etoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on keräBy; tai
b. Henkilö/etoja on käsitelty lainvastaises/.
Oikeus käsi6elyn rajoi6amiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoiBaa itseään koskevien henkilö/etojen käsiBelyä, jos
a. Rekisteröity kiistää henkilö/etojensa paikkansapitävyyden;
b. KäsiBely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilö/etojensa poistamista ja vaa/i sen
sijaan niiden käytön rajoiBamista; tai
c. Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilö/etoja käsiBelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, muBa
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laa/miseksi, esiBämiseksi tai
puolustamiseksi.
Oikeus siirtää 1edot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimiBamansa henkilö/edot
jäsennellyssä, yleises/ käytetyssä ja koneellises/ lueBavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset
/edot toiselle rekisterinpitäjälle.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Henkilö/etoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä
toimiva /etosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saaBaa asiasi valvontaviranomaisen
käsiteltäväksi, jos katsot, eBä sinua koskevien henkilö/etojen käsiBelyssä rikotaan sitä koskevaa
lainsäädäntöä.

Muutoksen 9etosuojaselosteeseen
Yh/ö kehiBää jatkuvas/ palveluitaan ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan
muuBamaan ja päiviBämään tätä /etosuojaselosteBa. Muutokset voivat perustua myös
/etosuojaa koskevaan lainsäädännön muuBumiseen. SuosiBelemme tutustumaan
/etosuojaselosteeseen sisältöön säännölises/.
Tietosuoja on päiviteBy / julkaistu 18.8.2020

