TYÖNANTAJAKUMPPANIT-HANKKEEN TIETOSUOJASELOSTE 26.8.2021
Heta – henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry
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Yleistä
Heta – henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry (jäljempänä ”Heta-liitto”) on henkilökohtaisten
avustajien työnantajien liitto, joka edistää vammaisten ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta
tukemalla toimivaa ja turvallista henkilökohtaisen avustajan työnantajuutta.
Heta-liitto on käynnistänyt kaksivuotisen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittaman
Työnantajakumppanit-hankkeen (”Hanke”), jossa tavoitteena on luoda pysyvä toimintamalli, jonka kautta
vammaiset henkilöt saavat vertaistukea henkilökohtaisen avustajansa työnantajana toimimisen
haasteisiin. Hankkeen aikana Heta-liitto järjestää vertaistukihenkilöiden koulutuksia, joissa halukkaista
työnantajista koulutetaan vertaistukihenkilöitä.
Heta-liitto on sitoutunut huolehtimaan henkilökohtaisten avustajien ja työnantajien (“Käyttäjä”)
tietosuojasta ja varmistamaan Käyttäjien henkilötietojen tietoturvan. Tässä tietosuojaselosteessa
(”Tietosuojaseloste”) kerrotaan, millaisia tietoja Heta-liitto kerää Hankkeeseen osallistuvasta Käyttäjästä,
miten Heta-liitto käyttää henkilötietoja, ja miten Käyttäjä voi vaikuttaa tietojensa tallentamiseen.
Osallistumalla Hankkeeseen Käyttäjä hyväksyy tämän Tietosuojaselosteen ehdot. Käyttäjä antaa samalla
erikseen nimenomaisen luvan tietojensa keräämiseen, käyttämiseen ja luovuttamiseen tämän
Tietosuojaselosteen mukaisesti. Jos Käyttäjä ei hyväksy ehtoja, Käyttäjä ei voi osallistua Heta-liiton
vertaistukitoimintaan tai sen yhteydessä mahdollisesti järjestettäviin tapahtumiin.
Tätä Tietosuojaselostetta ei sovelleta sellaisiin palveluihin, jotka ovat meistä riippumattomia, mukaan
lukien sellaisten kolmansien osapuolten palvelut, joille luovutamme tietoja tämän Tietosuojaselosteen
mukaisesti. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi mahdollisissa tapahtumissa käyttämämme pitopalvelut.
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Yleiset tiedot rekisteristä
Rekisterinpitäjä
Heta – henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto ry
Lemminkäisenkatu 14–18 C
20520 Turku
Y-tunnus 2086950-4
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Tiia Sipola
heta@heta-liitto.fi
Kaikki tässä Tietosuojaselosteessa mainitut yhteydenotot pyydetään toimittamaan yllä mainittuun
sähköpostiosoitteeseen.
Rekisterin nimi
Työnantajakumppanit-hankeen osallistujarekisteri
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Mitä tietoja keräämme ja miksi
Henkilötietotyyppi

Henkilötiedot

Käyttötarkoitus

Käsittelyn peruste

Yksilöintitiedot

Etunimi
Sukunimi
Syntymäaika

Heta-liiton oikeutettu etu
ylläpitää Hanketta ja
varmistaa tapahtumien ja
koulutusten onnistuminen

Yhteystiedot

Sähköpostiosoite
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero

Pankkitiedot

Pankkiyhteystiedot

Arkaluonteiset ja
vastaavalla tavalla
käsiteltävät tiedot

Tieto Käyttäjän
toimimisesta
henkilökohtaisen
avustajan työnantajana

Hankkeen
vertaistukitoiminnan ja
sen sisältämän
vertaistukihenkilöille
tarkoitetun koulutuksen
toteuttaminen sekä
palautteen kerääminen
Hankkeen
vertaistukitoiminnan ja
sen sisältämän
vertaistukihenkilöille
tarkoitetun koulutuksen
toteuttaminen sekä
palautteen kerääminen
Hankkeen
vertaistukitoimintaan
liittyvä laskutus ja
maksuliikenteen
toteuttaminen
Hankkeen ja sen
sisältämän
vertaistukihenkilöille
tarkoitetun koulutuksen
toteuttaminen sekä
palautteen kerääminen
sekä tapahtumien
toteuttaminen

Käyttäjän ruokaaineallergiatiedot
mahdollisten
vertaistukitoiminnan
yhteydessä järjestettyjen
tapahtumien yhteydessä
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Arkaluonteisuus
Ei

Heta-liiton oikeutettu etu
ylläpitää Hanketta ja
varmistaa tapahtumien ja
koulutusten onnistuminen

Ei

Käyttäjän nimenomainen
suostumus

Ei

Käyttäjän nimenomainen
suostumus

Kyllä

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot kerätään säännönmukaisesti Käyttäjältä itseltään taikka Käyttäjän puolesta toimivaltaa
käyttävältä taholta. Toissijaisia tietolähteitä ovat toiminnassa syntynyt Käyttäjää koskeva tieto ja muista
Heta-liiton henkilörekistereistä saatu Käyttäjää koskeva tieto.
Henkilötietoja voidaan tarpeen vaatiessa kerätä myös muutoin Käyttäjän suostumuksella taikka lain niin
mahdollistaessa muualta kuin Käyttäjältä itseltään tai Käyttäjän puolesta toimivalta taholta.
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Kenen kanssa jaamme tietoja ja miksi
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa Heta-liiton
yhteistyökumppaneille ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, joilla on lupa käyttää tietoja vain tässä
Tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin, tai Heta-liiton yhteistyökumppaneille, jotka tuottavat
palveluita Heta-liitolle silloin, kun he osallistuvat tässä Tietosuojaselosteessa kuvattujen
käyttötarkoitusten toteuttamiseen.
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn tekniseen
toteutukseen liittyen. Mikäli EU-komissio ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien
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mukaisesti todennut, että maassa, joka sijaitsee EU:n tai ETA:n ulkopuolella ja jonne henkilötietoja
siirretään, taataan riittävä tietosuojan taso, käytetään henkilötietojen siirrossa EU:n ja ETA:n alueen
ulkopuolelle EU-komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita.
6

Miten kauan säilytämme tietoja ja mitä oikeuksia sinulla on
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin Hankkeeseen osallistumisen sekä palautteen keräämisen
kannalta on tarpeellista sekä täyttääkseen lain vaatimukset ja noudattaakseen sopimuksiansa.
Käyttäjällä on oikeus:
− koska tahansa peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus
− tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai
puutteellisen tiedon täydentämistä
− pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”)
− vastustaa käsittelytoimia, joita Heta-liitto toteuttaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun
tietojen käsittelemisen perusteena on Heta-liiton oikeutettu etu
− muihin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisiin oikeuksiin, kuten henkilötietojen käsittelyn
rajoittamiseen tietyissä tilanteissa
− tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, ettei Heta-liitto ole
noudattanut soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena oikeusministeriön
yhteydessä on tietosuojavaltuutettu
Heta-liitto voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Heta-liitto
vastaa
pyynnön
esittäjälle
EU:n tietosuoja-asetuksessa
säädetyssä
ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
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Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Heta-liitto huolehtii
siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden
toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Heta-liitto käsittelee Käyttäjän henkilötietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Hetaliitto pyrkii varmistamaan riittävän tietoturvallisuuden tason sekä elektronisen että fyysisten tietojen
osalta erilaisten teknisten ja organisatoristen suojakeinojen avulla.
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Päivitykset tai muutokset Tietosuojaselosteeseen
Heta-liitto varaa oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta aika ajoin. Muutokset tulevat voimaan
välittömästi, kun uusi versio Tietosuojaselosteesta julkaistaan. Käyttäjä hyväksyy muutokset
osallistumalla Hankkeeseen sen jälkeen, kun tieto muutoksista on julkaistu.
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