TIETOSUOJASELOSTE
Rekisterinpitäjä:
Ikäinstituutin säätiö, Y-tunnus 0203523-1
Jämsänkatu 2, 00520 Helsinki
Yhteyshenkilö:
Saila Leppinen
saila.leppinen@ikainstituutti.fi
Rekisterin nimi:
Tapahtumien ja koulutusten osallistuja- ja asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelijä:
Lyyti Oy, Linnakatu 13 a A Turku
Henkilötietojen käsittely ja tarkoitus sekä oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi
sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ilmoittautumisten, laskutuksen,
yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien
toimenpiteiden yhteydessä.
Mikäli rekisteröity/ilmoittautuja ei anna ilmoittautumisen yhteydessä pyydettyjä tietoja siltä osin, kuin
tiedot liittyvät olennaisesti tapahtuman järjestämiseen sekä tapahtuman laskuttamiseen jälkikäteen,
rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan henkilön ilmoittautumista, eikä sitoutua tapahtumaan osallistumista
koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.
Rekisterin tietosisältö:
Rekisterissä käsitellään tapahtuman luonteesta riippuen seuraavia tietoja: ilmoittautuneen henkilön etu- ja
sukunimi, osoite, kotipaikkakunta, ammattinimike/koulutustausta, taustaorganisaatio, mahdollinen
erityisruokavalio, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä tarvittaessa henkilön tai maksavan organisaation
laskutustiedot. Voimaa vanhuuteen ja Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkikunnille kohdennettuihin
ilmaisiin koulutuksiin ilmoittautuneilta kysytään myös tieto taustakunnasta.
Palautekyselyyn on mahdollisuus vastata anonyymisti. Halutessaan palautteen voi antaa nimellä, silloin
nimitietoja ei käytetä muuhun kuin palautteen käsittelyyn.
Ilmoittautumisessa kysytään erikseen suostumusta Ikäinstituutin oman markkinointi- tai
viestintämateriaalin lähettämiseen rekisteröidylle.
Rekisterin käyttötarkoitus:
Koulutuksiin ja eri tilaisuuksiin osallistuvien henkilötietoja käytetään tapahtumasta tiedottamiseen,
kurssikirjeen lähettämiseen, palautteen keräämiseen ja maksullisten tapahtumien laskuttamiseen. Lisäksi
tietoja taustatahosta, koulutustaustasta, taustaorganisaatiosta ja ammattinimikkeestä voidaan käyttää
raportointiin anonyymisti, esimerkiksi rahoittajalle. Voimaa vanhuuteen ja Voimaa vanhuuteen tutuksi ja
tavaksi -kunnille kohdennettujen ilmaisten koulutusten ja Maakunnallisten verkostotyöpajojen osallistujien

seuraavia tietoja voidaan käyttää moodle-oppimisverkkoalustan tunnusten luomiseen: nimi,
sähköpostiosoite ja kotipaikkakunta.
Säännönmukaiset tietolähteet:
Osallistujan ilmoittamat tiedot, laskutuksen tietokanta.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Rekisteritietoja voidaan jakaa oman organisaation sisällä, sekä tapahtuman järjestämiseen liittyvien
sidosryhmien kesken. Lisäksi rekisteritiedot siirretään määritellylle henkilötietojen käsittelijälle. Tietoja ei
siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilytysaika:
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen
liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi. Maksullisten tapahtumien laskutustiedot jäävät kirjanpitoon
kirjanpitolain mukaiseksi ajaksi.
Rekisterin suojauksen periaatteet:
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin edellyttää riittävät oikeudet osallistumisrekisterin
hallintaan ja lukemiseen. Oikeudet ovat henkilökohtaisia ja ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus
käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot
varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan
toistuvin väliajoin.
Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus:
. pyytää rekisterinpitäjää poistamaan kokonaan häntä koskevat tiedot. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti
rekisterin pitäjälle, kirjeellä tai sähköpostilla.
. tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua rekisteritietoja, pyyntö tästä kirjallisesti.
. tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

TIETOSUOJASELOSTE
Rekisterinpitäjä:
Ikäinstituutin säätiö, Y-tunnus 0203523-1
Jämsänkatu 2, 00520 Helsinki
Yhteyshenkilö:
Emily Wu, emily.wu@ikainstituutti.fi
Rekisterin nimi:
Voimasanomien lähetyslista
Henkilötietojen käsittelijä:
Lyyti Oy, Linnakatu 13 a, Turku
Henkilötietojen käsittely ja tarkoitus sekä oikeusperuste
Voimasanomien tilauslomakkeella (https://www.lyyti.in/Voimasanomat ) kysytään uutiskirjeen tilaajan yhteystiedot,
jotta lehden voidaan toimittaa perille postitse tai sähköpostitse.
Rekisterin tietosisältö:
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja: rekisteröityneen henkilön nimi, sähköpostiosoite, organisaatio, osoite,
postinumero ja postitoimipaikka.
Rekisterin käyttötarkoitus:
Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään lehden lähettämiseen.
Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteröityneen ilmoittamat tiedot.
Tietojen luovutukset:
Rekisteritietoja voidaan jakaa oman organisaation sisällä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilytysaika:
Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei voimassa oleva
lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.
Rekisterin suojauksen periaatteet:
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin edellyttää riittävät oikeudet asiakasrekisterin hallintaan ja
lukemiseen. Oikeudet ovat henkilökohtaisia ja ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää
rekisterin tietoja.
Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus:
. pyytää rekisterinpitäjää poistamaan kokonaan häntä koskevat tiedot. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin
pitäjälle, kirjeellä tai sähköpostilla.
. tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua rekisteritietoja, pyyntö tästä kirjallisesti.
. tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

TIETOSUOJASELOSTE
Rekisterinpitäjä:
Ikäinstituutin säätiö, Y-tunnus 0203523-1
Jämsänkatu 2, 00520 Helsinki
Yhteyshenkilö:
Emily Wu, emily.wu@ikainstituutti.fi
Rekisterin nimi:
TiiTu-uutiskirje
Henkilötietojen käsittelijä:
Lyyti Oy, Linnakatu 13 a, Turku
Henkilötietojen käsittely ja tarkoitus sekä oikeusperuste
TiiTu-uutiskirjeen tilauslomakkeella (https://www.lyyti.in/TiiTu) kysytään uutiskirjeen tilaajan yhteystiedot, jotta
uutiskirje voidaan toimittaa perille sähköpostiin tai postiosoitteeseen.
Rekisterin tietosisältö:
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja: rekisteröityneen henkilön nimi, sähköpostiosoite ja organisaatio.
Rekisterin käyttötarkoitus:
Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään lehden lähettämiseen.
Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteröityneen ilmoittamat tiedot.
Tietojen luovutukset:
Rekisteritietoja voidaan jakaa oman organisaation sisällä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilytysaika:
Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei voimassa oleva
lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.
Rekisterin suojauksen periaatteet:
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin edellyttää riittävät oikeudet asiakasrekisterin hallintaan ja
lukemiseen. Oikeudet ovat henkilökohtaisia ja ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää
rekisterin tietoja.
Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus:
. pyytää rekisterinpitäjää poistamaan kokonaan häntä koskevat tiedot. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin
pitäjälle, kirjeellä tai sähköpostilla.
. tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua rekisteritietoja, pyyntö tästä kirjallisesti.
. tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.
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Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä

23.5.2019

Nimi

Ikäinstituutti
Osoite

Jämsänkatu 2, 00520 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

(09) 6122 160, info@ikainstituutti.fi

Nimi
2
Tamara Björkqvist
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Jämsänkatu 2, 00520 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
040 755 0630, tamara.bjorkqvist@ikainstituutti.fi

3
Ikäopisto -uutiskirjeen tilaajien rekisteri
Rekisterin
nimi
4
Ikäopisto -uutiset tilauslomakkeella kysytään tilaajan sähköpostiosoite sähköisen uutiskirjeen
Henkilötieto- toimittamista varten.
jen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä kerätään henkilön sähköpostiosoite.

6
Rekisteriin liitytään osoitteessa www.ikaopisto.fi
Säännönmukaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Ikäopisto -sivuston rekisteriä ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin, eikä kolmansille osapuolille.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

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

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisteristä ei ole manuaalista aineistoa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteriä säilytetään Wordpress järjestelmässä, Seravon palvelimella sekä Lyytin järjestelmässä.
Vain nimetyillä Ikäinstituutin työntekijöillä on pääsy järjestelmään. Tunnukset ovat henkilökohtaiset.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröityneellä henkilöllä on oikeus vaatia sähköpostiosoitteen poistamista rekisteristä.

11
Tietojen tarkistusta, korjaamista ja poistamista koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisterin
Oikeus vaatia ylläpitäjälle.Pyynnön voi tehdä uutiskirjeen yhteydessä olevan ohjeen mukaan.
tiedon
korjaamista

12
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

