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Rekisterinpitäjä  
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Lintulahdenkatu 10 00500 Helsinki 

tietosuojavastaava Sini Kuronen 

sini.kuronen@sey.fi 

044 779 9580 

 

Rekisteröidyt  

Rekisterissä käsitellään SEY Suomen eläinsuojelu ry:n vapaaehtoisten eläinsuojeluneuvojien 

henkilötietoja.  

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus  

Käsittelyn tarkoituksena on vapaaehtoistoiminnan organisointi ja koordinointi. Käsittelyn 

oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa säädetty 

oikeutettu etu. Rekisteröity on rekisterinpitäjän palveluksessa työntekijään rinnastettavissa olevalla 

tavalla vapaaehtoistyöntekijänä.  

Käsiteltävät henkilötiedot  

Rekisterissä käsitellään SEYn vapaaehtoisten eläinsuojeluneuvojien henkilö- ja yhteystietoja sekä 

muita vapaaehtoisuuteen liittyviä tarpeellisia tietoja.  

Näitä tietoja ovat: etu- ja sukunimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite, valokuva, tilinumero 

sekä henkilötunnus. Henkilötietojen luovuttaminen on palvelusuhteen alkamisen edellytys. 

Säännönmukaiset tietolähteet  

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. 

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva  

Rekisteriin kirjatut henkilötiedot ovat salassa pidettäviä rekisteröidyn nimeä, sähköpostiosoitetta, 

toimialuetta sekä puhelinnumeroa lukuun ottamatta. 

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhteistyökumppanien järjestelmiin, 

joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä 

hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. SEYn 

ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat on salattu. 

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot  

Vapaaehtoisten yhteystietoja käytetään ainoastaan SEYn toiminnan järjestämiseksi. Muita kuin 

neuvojana toimimisen edellyttämiä julkaistavia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.  

Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  
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Henkilötietoja ei siirretä.  

Henkilötietojen säilytysaika  

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on SEYn vapaaehtoinen. Tiedot 

poistetaan rekisteristä, kun vuodenvaihteen tilastot on kirjattu eli viimeistään yhden 

kalenterivuoden kuluttua palvelusuhteen päättymisen jälkeen.  

Profilointi  

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin.  

Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä 

suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa SEYlle kanavakohtaisia suoramarkkinointia 

koskevia suostumuksia ja kieltoja. 

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti 

milloin tahansa: 

• saada tieto henkilötietojensa käsittelystä 

• saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat SEYn käsittelemät henkilötiedot 

• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä 

• vaatia henkilötietojensa poistamista 

• peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin 

henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen 

• vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä 

perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on SEYn oikeutettu etu 

• saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle 

rekisterinpitäjälle 

• vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän 

tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti vähintään 14 vuorokautta ennen pyynnön 

täyttämistä. SEY voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan 

rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. SEY voi kieltäytyä pyynnön 

toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen 

Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka 

sijaitsee, jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan 

tietosuojakäytännön mukaisesti. 

Yhteydenotot 



Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä 

tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse tietosuojavastaavalle 

osoitteeseen: sini.kuronen@sey.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti 

tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 

SEY Suomen eläinsuojelu ry 

Lintulahdenkatu 10 

00500 Helsinki 

puh. 0207 528 420 

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön 

muuttuessa. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 20.5.2020 

 


