
Vanhempainyhdistyksen (Etelä-Hervannan koulun Tuki ry.) tietosuojaseloste EU:n tietosuoja-

asetuksesta (GDPR). 

 

1. Rekisterin pitäjä 

Johtokunnan vuosikokousta seuraavassa johtokunnan kokouksessa valittu sihteeri.  

2. Yhteyshenkilö 

Johtokunnan sihteeri.  

3. Rekisterin nimi 

Etelä-Hervannan koulun Tuki ry, jatkossa vanhempainyhdistys.  

Vanhempainyhdistyksen johtokunnan jäsenet ja koulun yhteyshenkilöt. 

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus 

Vanhempainyhdistys kerää henkilöiden yhteystietoja johtokunnan sisäiseen tiedottamiseen sekä 

kodin ja koulun yhteistyön mahdollistamiseksi.  

5. Käsiteltävät henkilötiedot 

Yhteystiedot pyydetään johtokunnan jäseniltä ja yhteysopettajalta vuosikokouksessa (elo- syyskuu), 

johtokuntaan liittyvien ja koulun yhteyshenkilön (opettajajäsenen) suullisella suostumuksella. Tässä 

yhteydessä kerrotaan, mihin tarkoitukseen yhteystietoja käytetään (ks. kohta 4.). Yhteystietoina 

kerätään sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot tai vain toinen.  

6. Tietolähteet 

Kodin ja koulun yhteistyötä varten hyödynnetään tarvittaessa koulun opettajien julkisia yhteystietoja. 

Johtokunnan jäsenten, muiden yhdistykseen kuuluvien ja yhteysopettajan tietojen hyödyntämisestä 

pyydetään tiedot ja suostumus erikseen. Koulun yhteystiedot ovat saatavilla koulun kotisivuilta 

(internet). Kun henkilökunta vaihtuu, poistetaan yhteystiedot välittömästi tallennetuista 

rekisteritiedoista. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU/ETA alueen ulkopuolelle 

Yhteystiedot luovutetaan johtokunnan jäsenille sekä koulun yhteyshenkilöille yhdistyksen 

edellyttämän vuorovaikutuksen turvaamiseksi. Tietoja ei luovuteta EU/ETA alueen ulkopuolelle. 



8. Tietojen suojaus ja säilytysajat 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman jäsenten suostumusta. Tietojen luovutus tulee kyseeseen vain 

vanhempainyhdistyksen toiminnan turvaamiseksi ja mahdollistamiseksi. Tietoja säilytetään niin 

kauan kuin henkilö on johtokunnan jäsenenä tai ilmaisee halunsa kuulua rekisteriin ja saada 

yhdistyksen tietoja ja tiedotuksia. 

Tallennuspaikka on sihteerin tai johtokunnan jäsenten henkilökohtainen tietokone, pilvipalvelu ja/tai 

paperiarkisto. Tietoturvariskit liittyvät tietoturvamurtoihin esimerkiksi pilvipalvelussa tai 

henkilökohtaisissa laitteissa ja arkistoissa. Lisäksi riskit liittyvät inhimillisiin erehdyksiin esimerkiksi 

väärien sähköpostiosoitteiden muodossa.  

Riskit minimoidaan poistamalla rekisteritiedot huolellisesti, kun niitä ei enää tarvita sekä 

informoimalla johtokunnan jäsenille huolellisuudesta henkilötietorekisterien osalta. Jäsenille 

suositellaan virustorjuntaa ja palomuureja tietojen suojaamiseksi. Lisäksi suositellaan tiedot 

tallennettaviksi salasanojen taakse ja lukittuihin fyysisiin arkistoihin. 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Henkilöllä on oikeus saada pyydettäessä rekisterin pitäjältä kaikki henkilöstä itsestään tallennetut 

tiedot. Mikäli jäsen pyytää poistamaan yhteystietonsa, poistetaan ne välittömästi. Mikäli jäsentä ei 

enää vuosikokouksessa valita johtokuntaan, poistetaan tämän tiedot niin puhelinnumeron osalta kuin 

sähköpostilistalta vuosikokouksen jälkeen, ellei henkilö muuta ilmaise. 

10. Yhteydenotot 

Vanhempainyhdistyksen yhteydenotot osoitetaan johtokunnan sihteerille tai puheenjohtajalle, joista 

on ajantasaiset tiedot patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH). 

11. Tietosuojaselosteen muutokset 

Tietosuojaselosteen muutokset kirjataan, mikäli lainsäädäntö ja suositukset muuttuvat. 

 

 


