
 

 
 
TIETOSUOJASELOSTE 
yhdistetty rekisteriseloste ja  
informointiasiakirja     

  
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §  

     Laadittu 31.5.2016    
     
 
 
1. Rekisterinpitäjä 
  

 
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr 
y-tunnus 0116480-8 
Alppikatu 2, 00530 Helsinki 
 

 
2. Vastuuhenkilö  

ja yhteyshenkilö   

 
Vastuuhenkilö: Strategiajohtaja Mitti Storckovius 
 
Yhteyshenkilö: Varainhankinnan suunnittelija Annamaria Eteläpää 
sähköposti: annamaria.etelapaa@hdl.fi 

 
3. Rekisterin nimi 

 

 
Helsingin Diakonissalaitoksen lahjoittajarekisteri. 

 
4. Henkilötietojen 
käsittelyn  
tarkoitus  
 
 
 

 
Henkilötietoja käytetään Helsingin Diakonissalaitoksen lahjoittajatietojen 
ylläpitoon, hoitamiseen ja kehittämiseen, tiedottamiseen sekä uutiskirjeiden 
postituksiin.  
 
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain nojalla rekisteröidyn suostumuksella 

tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen perusteella. 

Henkilötietojen kerääminen perustuu henkilötietolain (523/1999) 8§:ään. 

 
5. Rekisterin 
tietosisältö  
 

 
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:  
Nimi 
Osoitetiedot 
Sähköpostiosoite 
Puhelinnumero 
Kieli 
Lahjoitustiedot 
Kiinnostustiedot (esim. vapaaehtoistyö, osallistuminen ”Luokkaretkille”) 
Osoitelähde (mitä kautta osoite on tullut rekisteriin) 
Roolit (esim. lahjoittaja, lehdensaaja) 
Lupatiedot (mahdolliset yhteydenottokiellot) 
Asiakassuhteen päättymistiedot 
 

 
6. Säännön- 
mukaiset 
tietolähteet   
 

 
Rekisteriin tallennetaan lahjoittajien tiedot, jotka hän itse on antanut, jotka ovat 
syntyneet asiakkuuden perusteella tai jotka on hankittu lahjoitusten perusteella 
esimerkiksi Fonecta Finder -sivulta. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia 
tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä 
(esimerkiksi lahjoitustiedot, osoitelähde tai roolit) 

 
7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset  
 

 
Helsingin Diakonissalaitos ei luovuta rekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille 
lukuun ottamatta rahoittajan vaatimia tilastotietoja, esim. 
kokonaisasiakasmäärä, sukupuoli, ikä, äidinkieli, lähettävä taho. Näihin 
luovutettaviin tilastotietoihin ei sisälly henkilön yksilöinti- tai yhteystietoja.   

 
8. Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

 
Tietoja ei luovuteta EU:n /ETA:n ulkopuolelle. 
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9. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 
 

Rekisteri on sähköinen. Henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus sekä 
henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan 
tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein HDL:n 
tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta 
pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. 
Henkilötietoja käsittelevät vain HDL:n henkilötietojen käsittelyyn erikseen 
oikeuttamat henkilöt.  
 
Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. 
 

 
10. Tarkastus- 
oikeus  

 
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot. 
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin 
yhteyshenkilölle tai esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 
Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaan esitettävä 
henkilöllisyystodistuksensa. Rekisterinpitäjä vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin 
kirjallisesti. 
 

 
11. Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista  
 

 
Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää pyynnön virheen 
korjaamiseksi. 
 

 
12. Lisätietoja 
henkilötietojen 
käsittelystä  
 

 
- rekisterinpitäjän yhteyshenkilö tai säätiön tietosuojavastaava, lakimies Sari 

Elomaa-Siren, puh. 050 66 112   
- Henkilötietolaki 523/1999 (ajantasa/ Finlex)   
- Tietosuojavaltuutetun toimisto, www.tietosuoja.fi  
 

            

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523
http://www.tietosuoja.fi/

