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YHDESSÄ YKSIKÄÄN EI PUTOA! -HANKKEEN 
TIETOSUOJAILMOITUS 

 

Rekisterinpitäjä 

Live-säätiö sr 

Kiannonkatu 2, 02650 Espoo 

Puhelin: 020 147 4040 (vaihde) 

Y-tunnus: 0201375-3 

 

Rekisteristä vastaava henkilö ja yhteystiedot 

Hanna Lankinen, projektipäällikkö 

Kiannonkatu 2, 02650 Espoo 

040 667 1777 

hanna.lankinen@inlive.fi 

 

Rekisterin nimi: Yhdessä yksikään ei putoa! -hanke 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietojasi käytetään työhönvalmennuksen ja muiden hankkeen tavoitteiden mu-
kaisten toimintojen toteuttamiseen. 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumuksesi tietojen käsittelyyn. 

 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:  

• henkilön nimi 
• syntymäaika 

• organisaatio 
• sähköpostiosoite 

• puhelinnumero 
• opintoihin, työkokemukseen, urasuunnitelmiin ja harrastuksiin liittyviä tietoja 
• terveydentilan tietoja 
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Säännönmukaiset tietolähteet 

Keräämme henkilötietoja, jotka: 

• Sinä annat asioidessasi kanssamme silloin, kun käytät palveluitamme. 

• Saamme luvallasi muista lähteistä, kuten esimerkiksi opetus- ja ohjaushen-
kilöstöltä. 

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Live-säätiö voi käsitellä henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tie-
toja saavat käsitellä vain ne Liven työntekijät, joille se on työtehtävien kannalta vält-

tämätöntä. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn kolmannelle osapuolelle, 
jolloin takaamme sopimusmenettelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 
mukaisesti. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään 

muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. 

Live-säätiöllä on velvollisuus luovuttaa henkilötietoja viranomaisen esittämien vaati-
musten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.  

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suo-

jaamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurien käyttö, rajatut käyttöoikeudet ja 
niiden käytön valvonta, asianmukainen kulunhallinta, henkilötietojen käsittelyyn osal-

listuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä henkilötietoja käyttävien sopimuskumppanien 
huolellinen valinta. 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Mikäli 

henkilötietojasi käsitellään, sinulla on oikeus nähdä ja tarkastaa sinusta tallennetut 
henkilötiedot. Tarkastuksen voi tehdä kerran vuodessa maksutta. Tarkastuspyyntö 
tehdään tietojen tarkastuspyyntölomakkeella. 

 
Sinulla on oikeus pyytää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen 

henkilötiedon täydentämistä tai korjaamista. Tietojen korjaaminen tapahtuu tietojen 
oikaisupyyntölomakkeella. 
 

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää poistamaan henkilötietosi ja peruuttaa 
suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn. Tällaisia tilanteita ovat mm. se, että tieto-

jen keräämisen alkuperäistä käyttötarkoitusta ei enää ole tai perut suostumuksesi, 
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joka on ollut edellytys henkilötietojesi käsittelylle. 

 
Live-säätiöllä voi kuitenkin olla lakisääteisiä velvollisuuksia käsitellä ja säilyttää henki-
lötietojasi (esim. ammatillinen koulutus). Tällöin henkilötietojasi ei voida poistaa. Tie-

tojasi ei voida poistaa myöskään silloin kun niiden säilyttäminen perustuu lain sään-
nökseen. 

 

Henkilötietojen käsittelijät 

Yhdessä yksikään ei putoa! -hankkeen henkilöstö 
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