
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
21.1.2020 (päivitetty) 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS sr 

Osoite 

Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

kios@kios.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Kim Remitz (toiminnanjohtaja)  
Osoite 

Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

+358 40 751 6061, kim@kios.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Lahjoittaja- ja markkinointirekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitämiseen, markkinointiin ja muuhun 
henkilötietolain mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn liittyen Kansalaisjärjestön ihmisoikeussäätiö 
KIOS sr:n tarkoituksiin ja tutkimustoimintaan. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: 

- Nimi 

- Yhteystiedot (sähköposti pakollinen) 

- Tunnistustiedot (asiakasnumero) 

- Asiakassuhdetiedot 

-Tiedot sovitusta yhteistyöstä  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen rekisteröimisen yhteydessä ja asiakassuhteen 
kestäessä. Tietoja voidaan päivittää ja tarkistaa yleisistä rekistereistä kuten väestötietojärjestelmästä. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

KIOS ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle.  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

KIOS ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

KIOSilla ei ole manuaalista aineistoa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja ne on suojattu KIOSin ulkopuolisilta. Asiakasrekisteriin 
ei ole pääsyä julkisten verkkojen kautta. Käyttöoikeus myönnetään KIOSin henkilökuntaan 
kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tiedot. 

Tiedot saa ottamalla yhteyttä kios@kios.fi tai puhelimitse +358 40 751 6061.   

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilöreksiterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. 

Tiedot saa ottamalla yhteyttä kios@kios.fi tai puhelimitse +358 40 751 6061  

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Tietoja poistetaan asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. 

 

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta 
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. 

 


