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1 Rekisterin pitäjä

Suomen ART (Finnish Aggression Replacement Training Society) ry.
Suomen ART–yhdistys ry.

2. Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Suomen ART ry
Järjestösihteeri
info@suomenart.com

3. Rekisterin nimi

Suomen ART ry koulutusrekisteri
Koulutusrekisteriin tallennetaan Suomen ART ry:n järjestämiin koulutuksiin
osallistuneiden ja koulutusten suorittaneiden henkilöiden tietoja.
Tietoja tallennetaan tiedotusta, koulutussuunnittelua, menetelmän kehittämistä ja
mahdollista menetelmän tutkimusta varten. Lisäksi tietoa tallennetaan mahdollisia
todistus pyyntöjä varten esim. tilanteissa, joissa rekisteröity tarvitsee uuden kopion
suorittamansa koulutuksen todistuksesta.

4. Henkilötietojen
käsittely ja tarkoitus

5. Rekisterin
tietosisältö

Koulutusrekisteriin kerätään seuraavat tiedot:
1. Henkilötiedot: etunimi, sukunimi
2. Osoitetiedot: posti‐ ja sähköpostiosoite
3. Rekistetöidyt ART‐koulutukset

6. Säännönmukaiset
tietolähteet
7. Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Koulutusrekisteriin sisältyvät tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään. Lupa tietojen
tallentamiseen kysytään lomakkeella koulutusten yhteydessä
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia

Jäsenrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n
tai ETA;n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen
periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Rekisterin paperiversiota ylläpitää ja säilyttää Suomen ART ry:n sihteeri. Tiedot
eivät ole ulkopuolisten käytössä.
‐
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteri säilytetään Suomen ART ry:n sihteerin käytössä olevalla tallennusmedialla.
Tallennusmedia ei ole ulkopuolisten käytössä eikä ulkopuolisten ulottuvilla.
Tietojen käsittely‐, haku‐ ja selaamismahdollisuus on tarvittaessa yhdistyksen hallituksen
jäsenillä, jotka yhdistyksen toimintaan liittyvissä työtehtävissään tarvitsevat ko. tietoa.
Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä yhdistyksen tehtävistä, joita varten
hänelle on emt. käyttöoikeus myönnetty.
10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia
tietoja koulutusrekisteriin on tallennettu.
Rekisteröity voi esittää tietojensa tarkastamista koskevan pyynnön sähköpostitse
yhteystietoineen henkilölle, joka hänen tietojaan rekisterissä ylläpitää. Tarkastus
toteutetaan rekisteröidyn ja rekisterin vastuuhenkilön keskenään sopimalla tavalla ja
ajankohtana.
Rekisterin vastuuhenkilö:
Suomen ART ry
Järjestösihteeri
info[at]suomenart.com

11. Oikeus vaatia
tiedon korjaamista

Rekisteröity voi esittää tietojensa korjaamista koskevan pyynnön sähköpostitse
yhteystietoineen henkilölle, joka hänen tietojaan rekisterissä ylläpitää. Tiedon
korjaaminen toteutetaan rekisteröidyn ja rekisterin vastuuhenkilön keskenään sopimalla
tavalla ja ajankohtana.
Rekisterin vastuuhenkilö:
Suomen ART ry
Järjestösihteeri
info[at}suomenart.com

12. Tiedon säilytysaika

Tiedot säilytetään, kunnes niitä pyydetään poistettavaksi.
Koulutusrekisteriin kuuluvalla on oikeus poistaa tietonsa kokonaan tekemällä siitä
pyyntö kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilölle:
Suomen ART ry
Järjestösihteeri
info[at}suomenart.com
Yhdistys tarkistaa yhteydenottajan henkilöllisyyden ja poistaa tiedot rekisteristä
sovitusti.

