TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä:

Kristityt Yhdessä ry
Ilmalankuja 2 i
00240 Helsinki
Y-tunnus:1582627-8

Tietoja käsittelee:

Kristityt Yhdessä ry:n henkilökunta ja
Radio Dein CRM-avustaja

Rekisterissä olevat
henkilöt:

yhdistyksen jäsenet, kummit, lahjoittajat ja materiaalintilaajat
palkansaajat
rukouspuhelinpäivystäjät
muut vapaaehtoiset

Rekisterin nimi:

Kristityt Yhdessä ry:n jäsenrekisteri

Tietojen keräämistä tapahtuu:
Henkilökohtaisten tietojen keräämistä tapahtuu henkilön itse luovuttaessa sitä, esimerkiksi:
1. Tullessaan jäseneksi
2. Tehdessään lahjoituksen
3. Ilmoittautuessaan vapaaehtoiseksi tai tullessaan työntekijäksi
4. Ostaessaan tuotteita
5. Osallistuessaan kampanjaan tai kyselyihin
6. Tilatessaan lehden tai uutis- ja markkinointikirjeen
Henkilötietojen luovuttamista voi tapahtua sähköpostitse, postitse, tapahtumissa, puhelimitse,
kotisivujen kautta.
Tietojen rekisteröintitarkoitus:
1. Rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa jäsenpostien ja laskujen sekä Kristityt Yhdessä ry:n
ja Radio Dein uutis- ja markkinointikirjeiden lähetys.
2. Kummeille lähetetään kummikirjeitä sekä uutis- ja markkinointikirjeitä Kristityt Yhdessä ry:n
ja Radio Dein toiminnasta.
3. Kristityt Yhdessä ry:n lahjoittajille ja materiaalintilaajille lähetetään uutis- ja
markkinointikirjeitä Kristityt Yhdessä ry:n ja Radio Dein toiminnasta.
4. Rukouspuhelinpäivystäjille lähetetään tietoa päivystämisvuoroista, Rukouspuhelimen
toiminnasta sekä uutis- ja markkinointikirjeitä Kristityt Yhdessä ry:n ja Radio Dein toiminnasta.
5. Henkilöille, jotka ovat tilanneet Kristityt Yhdessä ry:n ja Radio Dein uutis- ja
markkinointikirjeitä.
6. Materiaalintilaajille lähetetään tilauksista laskuja.
7. Vapaaehtoisten yhteystietoja rekisteröidään yhteydenpidon vuoksi.
Rekisterissä olevat tiedot:
Rekisterissä on henkilöiden yhteystiedot sekä mainita onko henkilö
- jäsen, radiokummi, lahjoittaja, materiaalintilaaja, rukouspuhelinpäivystäjä tai
joku muu vapaaehtoinen.
Lista sisältää nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron. Jotkut ovat myös antaneet
oma-aloitteisesti syntymäajan.
Rukouspuhelinpäivystäjistä on lisäksi lista radioaseman verkkoasemalla ja sitä käyttää aulaemäntä.
Sinne merkitään päivystysvuorot nimikirjaimilla ja numerokoodilla.
Henkilötietoihin linkittyy kaikki ne tiedot, joita henkilö Radio Dein kotisivujen välityksellä
on lähettänyt samalla sähköpostiosoitteella (esimerkiksi palaute).

Tietojen käsittelyn perusta:
Henkilö on ilmoittautunut jäseneksi, lahjoittajaksi tai vapaaehtoiseksi ja näin ollen antanut
yhteystietonsa.
Lähettäessään tietoja henkilö suostuu siihen, että tietoja käytetään siihen tarkoitukseen, mihin
hän on ne antanut.
Tietojen käsittelytapa:
Tiedot ovat TP Fons -asiakastietojärjestelmässä, jossa on merkitty, mihin ryhmiin henkilö kuuluu.
Lisäksi paperisena maapostilla tulleet jäsenkyselyt syötetään anonyymeinä tietoina sähköiseen
kyselysovellukseen, jonka jälkeen paperiversiot tuhotaan paperisilppurissa kuukauden sisällä.
Tietojen poistamistapa ja poistamisajankohta:
Henkilötiedot menevät sähköiseen asiakastietoarkistoon, jonne on pääsy tunnuksien kautta.
Tiedot poistetaan asiakasrekisteristä aktiivisesta käytöstä ja rukouspuhelimen osalta myös
päivystysrekisteristä.
Tiedot poistetaan kun henkilö, lähiomainen tai viranomainen niin pyytää. Harkinnan mukaan noin
1-3 vuoden kuluessa henkilön tiedot poistetaan, jos hän ei ole osoittanut mitään aktiivisuutta.
Rukouspuhelimen päivystysrekisteristä henkilö poistetaan, kun hän lopettaa päivystäjänä.
Esirukouspyynnöt
Radio Dein nettisivuilla on lomake, jolla voi jättää esirukouspyyntöjä. Lomakkeella voi myös valita,
haluaako jatkossa postia Kristityt Yhdessä ry:ltä. Lomakkeelle voi kirjata omat
yhteystietonsa tai täyttää sen anonyymisti.
Radio Dein nettisivuilta rukouspyynnöt menevät Tp Fons –ohjelmaan, josta ne siirtyvät aulan
tietokoneelle osoitteella rukouspuhelin@radiodei.fi. Aulaemäntä siirtää rukouspyynnöt wordiin.
Word-tiedostossa ei ole enää yhteystietoja, vain lista rukousaiheista, joka annetaan rukousryhmälle.
Kun rukouspyynnöt on käsitelty, niihin liittyvät sähköpostit poistetaan. Tp-Fons –ohjelmasta
yhteystiedot poistetaan kerran kuukaudessa.
Tietoturvallisuus:
Käytössämme on asianmukaiset tietoturvavälineet, joilla suojaamme henkilötietojen pysymistä
vain niiden käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden saatavilla.
Henkilötietoja käsittelevien työntekijöiden kanssa on tehty salassapitosopimukset.
Rekisteröidyn oikeudet:
1. Saada tietoja mitä hänestä on rekisteröity
2. Pyytää tietojen oikaisemista
3. Tulla unohdetuksi eli poistetuksi rekisteristä
4. Rajoittaa tietojen käsittelyä
Jos rekisteröity haluaa saada selosteen siitä, mitä hänestä on rekisteröity, hän voi ottaa
yhteyttä ja pyytää selostetta joko sähköpostilla heli.anttila@radiodei.fi tai puhelimitse
0400-557004.
Seloste toimitetaan kuukauden kuluessa pyynnöstä postitse tai luovutetaan noudettaessa.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Kristityt Yhdessä ry ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille eikä myöskään
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietosuojaloukkaukset
Henkilötietojen käsittelijä ilmoittaa välittömästi rekisterinpitäjälle huomaamansa
tietoturvaloukkauksen. Rekisterinpitäjä ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle, mikäli
tietoturvaloukkauksesta aiheutuu todennäköisesti riskiä henkilöiden oikeuksille.

Vastuuhenkilö:

tietosuojavastaavaa ei ole valittu.
talousvastaava Heli Anttila hoitaa tietosuoja-asioita.

Informaatiota antaa:

jos rekisteröity haluaa saada tietoa siitä, mitä hänestä on rekisteröity,
Heli Anttila (heli.anttila@radiodei.fi)antaa selosteen.

