Henkilötietolain 10 § ja 24 § mukainen
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1.

REKISTERIN
PITÄJÄ

HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät ry
Kympin Lapset ry
Y-599859-4
rekisterinumero 143.118
www.kympinlapset.fi

2.

REKISTERIN
SIJAINTI

3.

YHTEYSHENKILÖ

4.

REKISTERIN
NIMI

5.

REKISTERIN
TARKOITUS

6.

REKISTERIN
SISÄLTÖ

Kuortinkartanon kurssikeskus,
Vanhatie 160
19410 Kuortti
Vastaava ohjaaja
Tuula Kurppa
Vanhatie 160
19410 Kuortti
toimisto@kuortinkartano.fi
Kuortinkartanon kurssikeskuksen rekisteri, joka jakaantuu osarekistereihin:
• Allogeenisen kantasolusiirron saaneiden lasten ja nuorten
perhekurssi
• Isien ja lasten yhteinen viikonloppu
• Isovanhempien ja lastenlasten yhteinen leiri
• Lapsensa menettäneiden toiminta
• Lasten ja nuorten leiritoiminta
• Nuorten viikonloppu
• Perheiden lomat
• Perheviikonloput
• Äitien virkistysviikonloppu
Lasten ja nuorten leiritoiminnan, isovanhempien ja lastenlasten leirin, perheviikonloppujen ja perheiden lomapäivien, nuorten viikonlopun, isien ja lasten yhteisen viikonlopun, äitien virkistysviikonlopun
sekä Allogeenisen kantasolusiirron saaneiden lasten ja nuorten perhekurssin toteuttamiseksi laaditut kurssi- ja leirikohtaiset asiakirjat
sekä luettelo talkoopäiviin ilmoittautuneista ja osallistuneista
Lasten ja nuorten leireille ilmoittautuneet
Lasten ja nuorten leirien osallistujaluettelot,
Nuorten viikonloppuihin ilmoittautuneet,
Nuorten viikonloppuihin osallistuneet,
Lapsensa menettäneiden toimintaan ilmoittautuneet
Lapsensa menettäneiden toimintaan osallistuneet
Isovanhempien ja lastenlasten leirille ilmoittautuneet
Isovanhempien ja lastenlasten leirin osallistujaluettelot,
Perheviikonlopuille ilmoittautuneet
Perheviikonlopuille osallistuneet
Perheiden lomapäiviin ilmoittautuneet,
Perheiden lomapäiviin osallistuneet,
Talkoopäiviin ilmoittautuneet
Talkoopäiviin osallistuneet

7.

8.

9.

Allogeenisen kantasolusiirron saaneiden lasten ja nuorten perhekurssin osanottajaluettelot
Kurssiohjelmat,
Leiriohjelmat
Palautteetviikonlopuista, leireistä ja kursseista
Asianomaisen on mahdollista tarkistaa itseään koskevat tiedot.
TIETOJEN
LUOVUTTAMI- Pyyntö tietojensa tarkistamisesta tehdään kirjallisesti tai sähköpostitse yhdistyksen hallituksen jäsenille tai Kuortinkartanon vastaaNEN
valle ohjaajalle.
Yksityishenkilöiden henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille henkilöille.
Rekisteristä luovutetaan yhteenvetotietoja ja osallistujien lukumäärätietoja pyynnöstä rahoittajille (STEA, Tuki ry).
TIETOSUOJA Rekisterin tietoja säilytetään tulosteina lukitussa kaapissa, joka sijaitsee lukitussa toimistohuoneessa.
JA
Rekisterin tietoja säilytetään kolme vuotta. Tämän jälkeen tiedot häSALASSAvitetään noudattaen salassa pidettävän aineiston hävittämisestä anPITO
nettuja ohjeita (silppuaminen).
Leiri- ja kurssiohjelmat ovat julkisia asiakirjoja.
Ilmoittautumis- ja osallistujaluettelot ovat yhdistyksen sisäiseen
käyttöön tarkoitettuja asiakirjoja, joita ei luovuteta ulkopuolisille.
Kurssi- ja leiripalautteiden yhteenveto ja palautteiden sisältö käsitellään yhdistyksen hallituksen kokouksissa ja tiedot ovat tarvittaessa
julkisia.
Arkistoitavat asiakirjat arkistoidaan arkistolain mukaisesti yhdistyksen lukituissa tiloissa.
Yhdistyksen hallitus vastaa tietojen oikeellisuudesta.
TIETOJEN
TARKISTAMI- Leireille ja kursseille osallistuneilla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.

NEN
Rekisterinpitäjä korjaa viivytyksettä ilmiselvät virheet asiakirjoissa.
10. TIETOJEN
Yhdistyksen hallitus päättää tarvittaessa asiakirjojen täydentämiMUUTTAMINEN TAI KOR- sestä tai tietojen muuttamisesta.
JAAMINEN

