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valokuvarekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

Nimi
AIVOVAMMALIITTO ry - Hjärnskadeförbundet rf
Tee kypärätemppu -hanke
Osoite
Malminkaari 5, 00700 Helsinki
Muut yhteystiedot Puh: 09- 836 6580 arkisin ma-pe klo 10-15
www.aivovammaliitto.fi

2.Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
asioissa

Nimi
Anni Heinonen, viestintäkoordinaattori
Puh: 050 432 9555
sähköposti: anni.heinonen@aivovammaliitto.fi

3. Rekisterin nimi

Tee kypärätemppu -hankkeen valokuvarekisteri

4. Henkilötietojen
käsittelyn
oikeusperuste ja
tarkoitus

Kuvauslupalomakkeiden avulla kerätään oppilaan huoltajilta tieto siitä
saavatko Tee kypärätemppu -hankkeen työntekijät kuvata pilottikoulujen
(Päivänkehrän koulu, Herajärven koulu ja Tampereen normaalikoulu)
hankkeeseen sitoutuneiden luokkien oppilaita Aivovammaliiton Tee
kypärätemppu -hankkeen tapahtumissa sekä käyttää oppilaan valokuvia tai
kuvallisia tuotoksia (piirustus, maalaus, video, valokuva yms.) Aivovammaliitto
ry:n Tee kypärätemppu -hankkeen www-sivustolla, sosiaalisen median
kanavissa (Instagram, Facebook ja/tai Snapchat) ja hankkeen muissa
julkaisuissa kuten esitteissä
Pilottikoulujen oppilaiden (joiden vanhemmat ovat antaneet kirjallisen luvan)
valokuvia tai kuvallisia tuotoksia käsitellään Aivovammaliitto ry:n Tee
kypärätemppu -hankkeen www-sivuston, sosiaalisen median kanavien
(Instagram, Facebook ja/tai Snapchat) ja hankkeen muissa julkaisuiden kuten
esitteiden kautta tapahtuvassa tiedottamisessa ja viestinnässä.
-

5. Käsiteltävät
henkilötiedot

Tee kypärätemppu -hankkeeseen liittyvä viestintä ja tiedotus:
Aivovammaliiton jäsenlehti Aivoituslehti, esitteet, julkaisut, sosiaalisen
median kanavat (Instagram, Facebook ja/tai Snapchat)
Kohdennettu viestintä esimerkiksi:
ammattilaiselle, yhteistyökumppaneille
Tee kypärätemppu -hankkeen tapahtumamarkkinointi
Tee kypärätemppu -hankkeen verkkosivut

Rekisterinpitäjä käsittelee valokuvarekisterin yhteydessä pilottiluokan oppilaan
huoltajien luovuttamia henkilötietoja:
- rekisteröidyn oppilaan perustiedot kuten nimi
- rekisteröidyn oppilaan luokka
- huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

6. Tietolähteet

- oppilaan allekirjoitus ja nimenselvennys
- valokuvat
Tietoja saadaan rekisteröidyn oppilaan huoltajilta. Valokuvia saadaan
rekisteröidyiltä itseltään, heidän opettajiltaan sekä Tee kypärätemppu hankkeen työntekijöiltä.

7. Tietojen luovutukset Kuvauslupalomakkeessa annettuja tietoja ei luovuteta kolmansille
ja siirrot
osapuolille.
Valokuvia ja videoita oppilaista sekä heidän kuvallisia tuotoksiaan jaetaan
kuvauslupalomakkeessa annetun luvan varaisesti edellä esitetyissä yhteyksissä
ja julkaisuympäristöissä (ilman oppilaan nimeä). Tämä tarkoittaa, että kuvia
luovutetaan sähköisesti Internetiin.
8. Tietojen suojaus ja
säilytysajat

9. Rekisteröidyn
oikeudet

10. Yhteydenotot

Manuaalisen aineiston (kuvauslupalomakkeet) säilytys tapahtuu huolellisesti
tietoturva huomioiden. Manuaaliset henkilötietolistat säilytetään lukituissa
kaapeissa ja hävitetään asianmukaisesti, kun henkilötietolistoja ei enää tarvita.
Säilytämme henkilötietoja enintään vuoden 2020 loppuun asti, jolloin Tee
kypärätemppu -hanke päättyy.
Valokuvia säilytetään huolellisesti tietoturva huomioiden rekisterin ylläpitäjän
tietokoneella, joka on suojattu salasanalla.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin kerätyt
tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on
lailliset perusteet. Oppilaiden huoltajilla on myös oikeus peruuttaa
suostumuksensa tai muuttaa sitä.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää
tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen
käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa
itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn
tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella hän vastustaa käsittelyä.
Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä
ainoastaan laissa säädetyin perustein.
Rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta vastustaa
käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää
kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11.Tietosuojaselosteen Mikäli tätä selostetta muutetaan, muutokset tulevat näkyville selosteeseen
muutokset
päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoidaan näistä myös
muulla tavoin, kuten laittamalla Tee kypärätemppu -hankkeen verkkosivuille
asiasta ilmoituksen. Suositeltavaa on, että rekisteröidyt käyvät säännöllisesti
verkkosivuilla ja huomioivat mahdolliset muutokset selosteessa.

