
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
15.5.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Vasa Concept Global ry 

Osoite 

Nojanmaantie 26, 57210 Savonlinna 
 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Anna Nurmi-Lehto puh. 044 548 9753 anna.nurmi-lehto@medirex.fi 
Mari Tynkkynen puh. 040 748 5390 mari.tynkkynen@terapiaperhonen.com 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Anna Nurmi-Lehto tai Mari Tynkkynen 
Osoite 

Kokkola/Savonlinna 

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

Anna Nurmi-Lehto puh. 044 548 9753 anna.nurmi-lehto@medirex.fi 

Mari Tynkkynen puh. 040 748 5390 mari.tynkkynen@terapiaperhonen.com      

3 
Rekisterin 
nimi 

Vasa Concept Global ry:n asiakasrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Rekisterin pitäjän ja rekisteröitävän välillä on jäsenyys, kouluttautumisen tai kuntoutusleirille 
osallistumisen yhteys.  

 

Jäsenet ja koulutuksiin osallistujat täyttävät henkilötietolomakkeet ilmoittautuessaan 
jäseneksi/koulutukseen.  

Kuntoutusleirille osallistujat täyttävät henkilötietolomakkeet ja antavat heiltä kuntoutuksen 
turvallisuuden ja tehokkuuden kannalta olennaiset lausunnot aiemmin kuntouttavilta/hoitavilta 
tahoilta.  

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Henkilötiedot koostuvat jäsenien ja osallistuvien yhteystiedoista (sis. nimi, henkilötunnus) sekä 
osallistuvan mukana tulleista yhteistyötahojen papereista sekä osallistuvien toimintakykyä kuvaavista 
videoista, jotka ovat kuntoutusleirien vetäjille toimitettu sopivan harjoitusohjelman suunnittelemiseksi 
ja/tai toimintakyvyn edistämisen seuraamiseksi/harjoitusohjelman päivittämista varten. 

 

Kuntoutusleirin harjoituksia ei erikseen kirjata vaan suositellaan osallistuvia itse 
kirjaamaan/kuvaamaan tarvittavat harjoitukset. 

 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot kertyvät siitä, mitä jäsenet ja/tai osallistuvat henkilöt ovat toimittaneet yhdistykselle. Tietoja 
pyydetään vain se, mikä on Vasa Concept -kuntoutuksen/koulutuksen järjestämisen kannalta on 
tarpeellista ja oleellista.  

Kirjauksia ei tehdä mihinkään potilastietojärjestelmään tai KANTA-rekisteriin. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietojen luovutusta tapahtuu vain Vasa Conceptin kehittäjälle Rajul Vasalle 
kuntoutusleirien/koulutusten yhteydessä. Tämä pyritään toteuttamaan Suomessa ja siirtämään tieto 
suoraan salasanasuojatulle ulkoiselle kovalevylle. 

Kuntoutusleirien jälkeen, jos kuntoutusleirille osallistunut on yhteydessä Rajul Vasaan, niin 
osallistunut on häneen yhteydessä yksityishenkilönä. Osallistuvia tiedotetaan sähköiseen 
tiedonsiirtoon liittyvistä riskeistä. 

 

Kuntoutusleirien päätteeksi ei kirjoiteta palautteita, eikä tietoja toimiteta eteenpäin. 

 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Vasa Conceptin kehittäjä Rajul Vasa asuu Intiassa, joka on EU ja ETA maiden ulkopuolella. Tietoja 
Rajul Vasalle annetaan vasta, kun osallistuva on allekirjoittanut erilliset tietojen luovutuslomakkeen.  

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Jokainen yhdistyksen aktiivi toimii päätyössä kuntoutuksen saralla ja ymmärtävät vastuun hyvän 
tietoturvallisuuden ylläpitämiseksi. Kuntoutusleirille osallistuvien tietojen salassa pidettävyys on 
erityisen tärkeää ja tietosuojariskejä on jatkuvasti arvioitava ja ennaltaehkäisy toimenpiteitä on 
päivitettävä. Kuntoutusleirille osallistuvia ja heidän avustajia muistutetaan vertaistuellisesta 
salassapidosta ja hyvistä toimintatavoista sosiaalisessa mediassa. 
Sähköisesti toimitetut tiedot säilytetään salasanasuojatulla ulkoisella kovalevyllä ja paperisesti 
toimitetut tiedot ja allekirjoitetut luvat kansiossa lukollisen toimiston lukollisessa kaapissa.  
  

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Kun tietoja käsitellään Suomessa, tietokoneet ja mobiililaitteet ovat suojattu F-securella, palomuurein 
ja henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jäsenellä ja osallistuvalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jäsenellä ja osallistuvalla on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon oikaisua. 

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

Kielto-oikeus. Jäsenellä ja osallistuvalla on oikeus kieltää rekisterin pitäjää käsittelemästä häntä 
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina ja 
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilö matrikkelia ja sukututkimusta vasten. 

 


