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

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

24.1.2020

Nimi

Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry / Ääni kokemusasiantuntijuudelle -hanke
Osoite

Hietasaarenkatu 18, 65100 Vaasa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Johanna Yliviitala, puh. 050 4642353 (johanna.yliviitala@pspy.fi)
Nimi
2
Hanna Jakobsson
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Hietasaarenkatu 18, 65100 Vaasa
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
050 471 9395
hanna.jakobsson@pspy.fi
3
Ääni kokemusasiantuntijuudelle -hankkeen kokemusasiantuntijarekisteri, koulutukseen hakeminen ja
Rekisterin
yhteistyökumppanit.
nimi
4
Ääni kokemusasiantuntijuudelle: KAT-toiminnan nivoutuminen muuttuviin palvelukokonaisuuksiin. Henkilötieto- hankeessa luodaan Vaasan alueelle toimivaa järjestelmää kokemusasiantuntijoiden koordinointiin ja
jen käsittelyn kouluttamiseen.Lisäksi hanke järjestää kaikille avoimia sekä eri kohderyhmille suunnattuja
tarkoitus
tapahtumia. Rekisteri koulutetuista kokemusasiantuntijoista koostetaan, jotta hankkeen työntekijät
voivat välittää kokemusasiantuntijoille hankkeelta tilattuja tai hankkeen tilaamia työtehtäviä. Lisäksi
rekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään tapaamisiin kutsumisen ja tilastoinnin yhteydessä.
Kokemusasiantuntijakoulutukseen hakevien henkilötiedot säilytetään koulutuksen haun ajan.
Lomaketietojen perusteella osa kutsutaan haastatteluun ja osa haastatelluista pääsee koulutukseen.
Yhteistyötä varten koostetaan sähköpostiluettelo. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat pääasiassa
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat ja muut toiminnasta kiinnostuneet.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri koulutetuista kokemusasiantuntijoista koostuu työtehtävien välityksen, tapahtumiin
kutsumisen ja muun informoinnin kannalta tärkeistä tiedoista, joita ovat: Kokemusasiantuntijoiden
perustiedot (nimet, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, syntymäaika),
kokemusasiantuntijakoulutuksen tiedot (ajankohta, laajuus ja kouluttaja), kokemusasiantuntijan
kokemus ranskalaisin viivoin sekä kielitaito.
Tapaamisiin ja tapahtumiin osallistuvien nimet kerätään tilastointia varten. Tilastointi tehdään
sähköiseen muotoon vain numeerisesti ja listat hävitetään asianmukaisesti sen jälkeen.
Koulutukseen hakevat täyttävät lomakehakemuksen, joka lähetetään joko sähköostitse
(hanna.jakobsson@pspy.fi) tai kirjeitse Hietasaarenkatu 18, 65100 Vaasa. Lomakkeessa kysytään:
Koulutukseen hakeutuvan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja syntymäaika sekä
kokemus ranskalaisin viivoin.
Yhteistyökumppaneista on sähköpostilista.

6
Säännönmu- Asiakkaat itse.
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Työtehtävien tilauksen yhteydessä työtehtävä vastaanottaneen kokemusasiantuntijan yhteystiedot
Tietojen
välitetään kokemusasiantuntijan luvalla työn tilaajalle.
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Ei siirretä.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Kokemusasiantuntijarekisteri on hankekoordinaattorin ja hanketyöntekijän tietokoneella, jotka ovat
salasanoin suojattu. Kokemusasiantuntijarekisterin varmuuskopio (access-tiedosto) säilytetään
lukitussa kaapissa muistitikulla. Osallistujalistat säilytetään toimistossa kansiossa lukitussa kaapissa.
Kun osallistujalistat on tilastoitu sähköiseen muotoon, ne hävitetään asianmukaisesti.
Ilmoittautumislistoihin ja osallistujalistoihin kirjataan osallistujien etu- ja sukunimi. Tietoja tarvitaan
vain tapahtumia, tapaamisia ja koulutusta varten. Lukumääräisiä tietoja tarvitaan toimintakertomusta
ja tilastointia varten. Kokemusasiantuntijoiden puhelinnumerot ovat hankekoordinaattorin ja
hanketyöntekijän puhelimissa. Puhelimet on suojattu koodein.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Koulutukseen hakeutuvien hakulomakkeita säilytetään lukitussa kaapissa hankkeen toimistossa
osoitteessa Hietasaarenkatu 18, 65100. Koulutukseen päässeiden hakulomakkeet säilytetään
lukitussa kaapissa, muut hakulomakkeet hävitetään asianmukaisesti haun päätyttyä ilmoittamisen
jälkeen. Tietoja käytetään vain koulutushakuun liittyen. Yhteystietolistoja säilytetään niin ikään
hankkeen työntekijöiden tietokoneilla, jotka on salasanoin suojattu.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tietonsa, pyyntö osoitetaan:
Hanna Jakobsson
Hietasaarenkatu 18
65100 Vaasa
Puh: 050 471 9395
hanna.jakobsson@pspy.fi

11
Oikeus vaatia
tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista, pyyntö tehdään:
Hanna Jakobsson
Hietasaarenkatu 18
65100 Vaasa
Puh: 050 471 9395
hanna.jakobsson@pspy.fi

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

