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Tietosuojaseloste: Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus -käytänteiden
yhteyshenkilörekisteri
Tämä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste.
Nuorisotutkimusseura käsittelee hallinnoimiaan henkilötietoja vastuullisesti ja henkilöiden
yksityisyyttä kunnioittaen. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä lakeja, viranomaisten
ohjeistuksia sekä hyvää hallintotapaa.
Alkuperäinen laatimispäivä 24.2.2021.

Rekisterinpitäjä
Nuorisotutkimusseura ry
Asemapäällikönkatu 1
00520 Helsinki
puh. 020 755 2662
toimisto@nuorisotutkimus.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Anu Gretschel
Asemapäällikönkatu 1
00520 Helsinki
puh. 040 516 91 89
anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi

Rekisterin nimi
Nuorisotutkimusseura ry:n, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n ja Koordinaatin
(Oulun kaupunki) toteuttama Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuskäytänteiden yhteyshenkilö rekisteri.
Nuorisotutkimusseura ry:llä on myös muita tietosuojaselosteita. Nuorisotutkimusseura ry
ylläpitää listausta kaikista tietosuojaselosteistaan lain edellyttämällä tavalla.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella Demokratia- ja
ihmisoikeuskasvatuskäytänteiden yhteyshenkilö -rekisterin toteuttamiseksi ja siihen liittyvien
toimenpiteiden mahdollistamiseksi. Nämä toimenpiteet sisältävät viestintää liittyen
ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuskoonnin edistymiseen ja tuloksiin. Koonnin ja siihen
liittyvän viestintäkampanjan tilaajana toimii oikeusministeriö, joka on myös hyväksynyt koontia
ja viestintää koskevan suunnitelman.
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Rekisterin tietosisältö ja henkilöryhmät
Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuskäytänteiden yhteyshenkilö -rekisteri sisältää ihmisoikeus
ja demokratiakasvatusta toteuttaneiden organisaatioiden nimeämien yhteyshenkilöiden
yhteystietoja.
Rekisteri sisältää seuraavia yksilöintitietoja: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja
taustaorganisaation www-osoite. Rekisteri sisältää myös kuvauksen toteutetusta ihmisoikeusja demokratiakasvatuskäytännöstä, jonka oikeellisuuden yhteyshenkilö on voinut tarkistaa.

Tietojen säilyttäminen
Rekisteriin tallennettavien henkilötiedot arkistoidaan viideksi vuodeksi mahdollista
hankekoonnin päivittämistä varten, ellei rekisteröity erikseen pyydä henkilötietojensa
poistamista.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin sisältämiä tietoja jaetaan kyseisessä ihmisoikeus- ja demokratiahankkeiden koontia
toteuttavassa hankkeessa työskentelevien kesken vain työn edistymisen niin edellyttäessä.
Hankkeeseen on nimetty työntekijöitä niin Nuorisotutkimusseuraan, Allianssiin ja
Koordinaattiin.
Lisäksi rekisteritietoja voidaan siirtää Nuorisotutkimusseuran sisällä toiselle henkilötietojen
käsittelijälle.
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja muille, kuin edellä mainituille tahoille.
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita
alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistolla.
Rekisteröintiluvan pyytämisen yhteydessä rekisteröityjältä pyydetään erikseen lupa
henkilötietojen (nimi, sähköposti, puhelin ja organisaation www-sivu) mahdolliseen
julkistamiseen osana tietokantaa. Tietokantaan valitaan osa rekisteriin tallennettavista
ihmisoikeus- ja demokratiakasvatusesimerkeistä yhteyshenkilön yhteystietoineen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterinsuojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa teknisesti suojattuna. Pääsy tietoihin vaatii riittävät
oikeudet ja tunnistautumisen. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä.
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Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus tietojen tarkistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteritiedot sekä saada niistä itselleen
pyydettäessä kopiot. Tarkistuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itsestään rekisteriin merkittyjen tietojen korjaamista. Mikäli
tiedoissa on virheitä, tulee korjaamispyyntö tehdä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
Pyyntö tietojen poistamiseen tulee tehdä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus valituksen tekemiseen valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

