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Me Itse ry:n vapaaehtoisten taustatukihenkilöiden tietosuojaseloste  
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 679/2016 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n 
mukainen tietosuojauudistus astui voimaan 25.05.2018. 
 
Me Itse ry kerää ja ylläpitää toimintansa edellyttämiä rekistereitä, jotka sisältävät henkilötietoja. 
 
1. Rekisterin nimi 
 
Me Itse ry:n taustatukirekisteri 
 
2. Rekisterinpitäjä 
 
Me Itse ry, Pinninkatu 51, 33100 Tampere 
 
3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa  
 
Vammaistyön suunnittelija Sirkka Nikulainen, p. 050 465 4656, varalla järjestösihteeri Mia Johansson, 
mia.johansson@meitse.fi, p. 0400 426 535   
 
4. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittely  
 
Me Itse ry saa jäsentiedot vapaaehtoisilta taustatukihenkilöiltä itseltään ja ne kootaan jäsenrekisteriin. 
Taustatukihenkilöt toimivat kehitysvammaisten Me Itse jäsenten toiminnan tukena eri puolella 
Suomea sijaitsevissa, paikallisissa Me Itse -ryhmissä. 
 
Me Itse ry:n taustatukirekisteriä käytetään vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun, organisointiin, 
kehittämiseen, arviointiin ja seurantaan. Vapaaehtoistyössä mukana olevat sekä uudet 
vapaaehtoistyöntekijät täyttävät Me Itsen vapaaehtoistoiminnan taustatukisopimus –lomakkeen, joka 
tallentuu Me Itsen vapaaehtoistyön rekisteriin. Vapaaehtoisille taustatuille lähetetään rekisteritietojen 
pohjalta säännöllisesti ajankohtaista tietoa Me Itsen, Me Itsen yhteistyökumppaneiden ja 
taustatukihenkilöiden toimintaa koskevissa asioissa. 
 
Tapahtumia, kursseja, seminaareja ja koulutuksia varten kerätään ilmoittautumistietoja sekä jäseniltä, 
että vapaaehtoisilta taustatukihenkilöiltä Webropol-ohjelman avulla. Puhelimella, sähköpostilla tai 
paperisilla lomakkeilla vastaanotetut ilmoitukset kirjataan myös Webropol-ohjelmistoon. Ilmoittautujien 
tietoja käytetään ainoastaan tapahtumien järjestämistä, toteuttamista ja tiedottamista varten.  
Tietoja säilytetään, kunnes tapahtumaan liittyvät toimet on saatu hoidettua loppuun. Näitä ovat 
esimerkiksi laskutus, tapahtumaan liittyvä kyselyt, palautteen kerääminen ja lisätietojen toimittaminen. 
Tapahtumaan liittyvien tehtävien suorittamisen jälkeen kaikki tapahtumaan liittyvät sähköiset ja 
paperiset henkilötietoja sisältävät dokumentit poistetaan, lukuun ottamatta valokuvia ja näihin liittyviä 
valokuvauslupia. 
 
5. Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilö- ja yhteystiedot) 
 
Vapaaehtoisilta taustatukihenkilöiltä kootaan seuraavanlaista tietoa: 
sukunimi, etunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja 
ammatti tai muu status (kuten esimerkiksi eläkeläinen, opiskelija tai työtön). Rekisteriin liitetään myös 
tiedot taustatukihenkilöiden kiinnostuksen kohteista, osaamisesta sekä harrastuksista, joita he  
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mahdollisesti voivat hyödyntää paikallisen Me Itse -ryhmän toiminnassa sekä aiemmat kokemukset 
vapaaehtoistoiminnasta tai Me Itse –toiminnasta. Rekisteriin kerätään myös tietoja siitä, mistä 
taustatukihenkilö on saanut tietää Me Itsen toiminnasta ja miksi Me Itse -ryhmän tukeminen 
kiinnostaa. 
 
Näiden lisäksi taustukihenkilöiltä kysytään paikallisen Me Itse -ryhmän nimi, ryhmässä toimivien 
kehitysvammaisten osallistujien lukumäärä, sukupuoli, ikäarvio sekä tietoja ryhmän toiminnasta. 
Rekisterin pitäjä voi lisätä rekisteriin tietoja, jotka liittyvät taustatukitoimintaan. 
 
6. Henkilötietojen käsittelijät 
 
Rekisterin käyttöoikeus on vain Me Itse ry:n palveluksessa olevilla määritellyillä henkilöillä, jotka 
tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus. 
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot 
 
Vapaaehtoisten taustatukihenkilöiden yhteystietoja voidaan heidän omalla luvallaan luovuttaa toiselle 
tai toisille vapaaehtoistyöntekijöille keskinäistä yhteydenpitoa varten. Yhteystietoja voidaan luovuttaa 
myös Me Itse ry:n yhteistyökumppaneille sekä yksittäiselle Me Itse ry:n jäsenelle, joka haluaa liittyä 
ryhmään. 
 
Tietoja voidaan lisäksi luovuttaa esimerkiksi majoitus- ja ruokailupalveluiden järjestäjille kuten 
hotelleille ja pitopalveluille tapahtumien järjestämisen mahdollistamiseksi. Jäsentiedotteen 
lähettämistä varten osoitetiedot lähetetään kirjapainoon. 
 
8. Tietojen siirto Euroopan unionin alueelle tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  
 
Tietoja ei luovuteta EU:n alueelle eikä sen ulkopuolelle. Me Itsen toiminta ulottuu ja keskittyy vain 
kotimaahan. 
 
9. Käyttäjien profilointi 
 
Käyttäjiä ei profiloida 
 
10. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä 

pyydettäessä kopiot. Rekisteröidyllä on oikeus saada selvitys rekisterin tietosisällöstä ja tietosisällön 

käytöstä hänelle ymmärrettävässä muodossa. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten 

ja muutosten yhteydessä. Pyyntö tulee osoittaa tapahtuman yhteyshenkilölle. 
Korjausoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. 

Pyyntö tulee osoittaa tapahtuman yhteyshenkilölle. 

Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta 

viivästystä rekisteristä. Pyyntö tulee osoittaa tapahtuman yhteyshenkilölle. 
Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

 
11. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 
Henkilötietojen käsittelijöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.  
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Ohjelmiston tietokannat sijaitsevat palveluntarjoajan varmistetussa ja valvotussa laiteympäristössä.  
 
 
Tapahtumakäyttöön otettuja paperisia tulosteita säilytetään lukituissa tiloissa samoin kuin tapahtumiin 
liittyviä valokuvia. 
 
12. Tietosuojaselosteen muuttaminen 
 
Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, 
yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 
18.1.2022. 
 
 


