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TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Rekisterin yhteyshenkilö
Nyyti ry:n tietosuojavastaavan
yhteystiedot
Rekisterin nimi
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietosisältö

Nimi: Nyyti ry
Osoite: Töölönkatu 37 B, 00260
Muut yhteystiedot: puh. 010 235 7520, toimisto@nyyti.fi
Nimi: Minna Savolainen
Puhelin: 044 589 6117
Sähköposti: minna.savolainen@nyyti.fi
Nimi: Minna Savolainen
Puhelin: 044 589 6117
Sähköposti: minna.savolainen@nyyti.fi
Harjoittelijat-rekisteri
Opiskeluihin liittyvään työharjoitteluun tai ammatilliseen kuntoutumiseen liittyvään työkokeiluun hakeminen
sekä harjoitteluun valittujen henkilötietojen käsittely harjoittelun ohjaukseen ja harjoittelutodistuksen
kirjoittamiseen liittyen.
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot harjoitteluun hakeneista ja valituista:
• Etunimi
• Sukunimi
• Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
• Oppilaitos tai ammatillisen kuntoutuksen järjestäjä

Säännönmukaiset tietolähteet

Nyyti ry:hyn harjoitteluun hakeneet itse.
Ammattillisen kuntoutuksen järjestäjä.
Nyyti ry:n työharjoittelijat -rekisterin tiedot kootaan henkilöiden etu- ja sukunimistä, sähköpostiosoitteista,
puhennumerosta, oppilaitoksen tai ammattillisen kuntoutuksen järjestäjän tiedoista.

Tiedon säilytysaika

Kun harjoittelupaikkaa tiedustellaan sähköpostilla, tieto tallentuu vastaanottajan sähköpostiin. Sähköpostista
tieto hävitetään, kun harjoittelupaikoista on sovittu ja ilmoitettu hakeneille, viimeistään 6 kuukauden kuluttua
sähköpostitiedustelun saapumisesta. Harjoitteluun hakeneiden tiedot tallennetaan Harjoittelijat-rekisteriin.
Myös puhelimitse harjoittelupaikkaa tiedustelleiden tiedot tallentaan Harjoittelijat-rekisteriin. Harjoitteluun
hakeneet käsitellään kaksi kertaa vuodessa: huhtikuussa ja marraskuussa. Käsittelyajankohtien jälkeen
rekisteristä poistetaan niiden henkilöiden tiedot, joita ei ole hyväksytty harjoitteluun. Harjoittelija-rekisterin
tiedot hävitetään hakuvuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Harjoittelussa olleiden
harjoittelutodistukset arkistoidaan toiminnajohtajan toimesta pysyvästi.

Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Ei säännönmukaisia luovutuksia. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille eikä
luovuta tai käytä tietoja markkinointia tai muuta tarkoitusta varten ilman rekisteröidyn suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Rekisteristä syntyy manuaalista aineistona työharjoittelussa olleiden henkilöiden harjoittelutodistukset. Nämä
arkistoidaan toiminnanjohtajan toimesta pysyvästi lukitussa kaapissa.
Tietoteknisesti käsiteltävät tiedot
Henkilötietorekisteri säilytetään Sharepointissa, joka on suojattu tarvittavin teknisin toimenpitein. Rekisterissä
olevia tietoja käsittelevät ainoastaan ne Nyyti ry:n työntekijät, joilla on työtehtäviensä hoitamiseksi tarve
käsitellä tietoja. Harjoittelussa olleiden työtodistukset arkistoidaan sähköisesti Nyyti ry:n toiminnanjohtajan One
Drive -tallennustilassa, joka on suojattu tarvittavin teknisin toimenpitein. Tietoja voi käsitellä ainoastaan Nyyti
ry:n toiminnanjohtaja.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin
EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin.
Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan
virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
Oikeus poistaa tiedot
EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä
koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta
poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen,
edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on
teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä
toiseen ei sovelleta lakisääteisissä rekistereissä.

Tietoja käsittelevät tahot

Nyyti ry:n työntekijät.

