
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
25.11.2019 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Ensi- ja turvakotien liitto ry 
Y-tunnus 0201112-5 
 
Osoite 

Asemamiehenkatu  4 A, 7.krs, 00520 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

+358 9 4542 440 
toimisto@etkl.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Sari Laaksonen 
Osoite 

Asemamiehenkatu 4 A, 7.krs, 00520 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

sari.laaksonen@etkl.fi, +358407469984 

3 
Rekisterin 
nimi 

Ensi- ja turvakotien liitto ry:n asiakasrekisteri, Kaksi kotia ja Turvakamu mobiilisovellusten 
lataamisen yhteydessä kerättävistä henkilötiedoista  

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Kaksi kotia ja Turvakamu mobiilisovellusten avulla lapset ja heidän vanhempansa voivat saada 
tukea ja apua turvattomassa elämäntilanteessa. Sovellusten julkaisija, Ensi- ja turvakotien liitto ry., 
on valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, jonka tarkoituksena on auttaa vaikeissa ja turvattomissa 
oloissa eläviä lapsia ja perheitä. Järjestö on toiminut vuodesta 1945 asti. 

Vapaaehtoisesti annettuja henkilötietoja käytetään ainoastaan nimettömän palautteen kysymiseen 
sovelluksesta. Palautteen keräämisen tarkoituksena on kehittää sovellusta sen käyttäjiä 
mahdollisimman hyvin palvelevaksi.    

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

käyttäjän sähköpostiosoite 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot kerätään sovelluksen lataamisen yhteydessä, jolloin henkilö itse valitsee, haluaako hän antaa 
suostumuksensa palautteen keräämiseen. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille ellei kyseessä ole tietojen 
luovutus lainsäädännön vaatimusten tai viranomaismäärysten mukaisesti. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

ei manuaalista aineistoa 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Asiakas- ja henkilötietoja sisältävän järjestelmän 
käytöön on oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. 
Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. 
 
Tiedot kerätään Mailchimp-palvelun kautta tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja 
muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se henkilötiedon 
käyttötarkoituksen mukaan on tarpeellista tai kunnes käyttäjä itse pyytää poistamaan osoitteensa 
tietokannasta. 
  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaisesti oikeus tarkastaa , mitä häntä koskevia tietoja 
henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö (ml. pyyntö tietojen poistosta) on tehtävä 
kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia reksiterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen 
korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tietot. Kirjallinen korjaus 
pyyntö on lähetettävä allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen. 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö palautteenantamista varten. 
Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoiteeseen tai 
esimekriksi poistumalla palautekyselyjen postituslistalta viestissä ohjeistetulla tavalla.  

 


