PERHEKOTI PEIKONPESÄN REKISTERIJA TIETOSUOJSELOSTE
Tässä rekisteri- ja tietosuojaselosteessa selvitämme EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset
rekisteritiedot Perhekoti Peikonpesän osalta. Julkaisemme rekisteri- ja
tietosuojaselosteen perhekodin Kodin-kansiossa sekä Perhekoti Peikonpesän kotisivuilla
osoitteessa www.perhekotipeikonpesa.fi . Selostetta päivitetään tarvittaessa.

REKISTERINPITÄJÄ JA OSAREKISTERINPITÄJÄ
Varsinainen rekisterinpitäjä on aina lapsen sijoittavan kunnan sosiaalitoimi. Perhekoti
Peikonpesä pitää perhekodin osalta osarekisteriä, sillä kun kunta sijoittaa Perhekoti
Peikonpesään lapsen, Perhekoti Peikonpesä käsittelee ja tallentaa lapsen perhehoitoon
sijoittamisen aikana ja ajaksi lapsen ja huoltajien henkilö- ja terveystietoja. Lapsen
sijoituksen päättyessä kaikki sähköiset tiedot poistetaan ja kaikki kirjalliset tiedot
toimitetaan kuntaan. Perhekoti Peikonpesä tallentaa ja käsittelee myös henkilökuntaan
liittyviä tietoja, kun perhekotiin palkataan työntekijöitä.

OSAREKISTERIN PITÄJÄN TIEDOT:
Perhekoti Peikonpesä Oy
Y-tunnus: 3086215-4
Haalintie 39, 31410 Somero
Puhelin: 0445798684, 0403551726
Sähköposti: pia.nevalainen@perhekotipeikonpesa.fi,
henri.nevalainen@perhekotipeikonpesä.fi

PERHEKOTI PEIKONPESÄN OSAREKISTERIASIOIDEN
YHDYSHENKILÖ
Pia Nevalainen
puh: 044 579 8684
sähköposti: pia.nevalainen@perhekotipeikonpesa.fi

TIETOSUOJAVALTUUTETTU
Tietosuojavaltuutettua ei ole nimetty (peruste: EU:n tietosuoja-asetus 37 artikla).
Tietosuoja-asioista vastaavat perhekodin molemmat vanhemmat, Pia ja Henri
Nevalainen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Perhekoti Peikonpesässä käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja sekä asiakkaiden
lähiomaisten, kuten huoltajien, henkilö- ja yhteystietoja. Mikäli tulevaisuudessa
palkkaamme lisätyövoimaa, käsittelemme tällöin myös mahdollisen muun henkilökunnan
henkilötietoja työsuhdevelvoitteiden täyttämiseksi. Henkilötietoja ei käsitellä
markkinointitarkoituksessa.

YLLÄPIDETTÄVÄT OSAREKISTERIT
Asiakasrekisteri ja mahdollisesti myöhemmin henkilöstörekisteri ylläpidetään sähköisesti
tietokoneella tarkoituksenmukaisin tietosuojakeinoin.
Lisäksi asiakkaita koskevia luottamuksellisia asiapapereita (esim. kasvastus- ja
hoitosuunnitelmat) pidetään lukollisessa kaapissa ja pääsy tietoihin on vain perhekodin
työntekijöillä.

OSAREKISTERIEN TIETOSISÄLTÖ JA LUOVUTUS
Perhekoti Peikonpesän osarekistereihin tallennetaan vain tarpeellisia tietoja asiakkaiden
yksilöimistä, tunnistamista ja asiakkuuden järjestämistä varten. Tällaisia tietoja ovat
asiakkaan nimi ja henkilötunnus; asiakkaan yhteystiedot (osoite, kotikunta,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite), lähiomaisten nimi- ja yhteystiedot, huoltajuusasiat,
asiakkuuteen liittyvät tiedot ja mahdolliset muut tärkeät tiedot, kuten lääkitystiedot.
Lisäksi teemme asiakkaista kuukausittaista raportointia sijoittajakunnille.
Kuukausiraportointiin sisältyvät tiedot asiakkaan arjen kuulumisista, kuten asiakkaan
hyvinvoinnista, koulunkäynnistä, harrastuksista ja sosiaalisista suhteista sekä
tapaamisista vanhempien kanssa.
Perhekoti Peikonpesän osarekistereissä olevat tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään,
heidän lähiomaisiltaan, päiväkodista, koulusta tai muilta viranomaisilta.
Perhekoti Peikonpesästä ei luovuteta asiakkaan henkilö- tai muita tietoja perhekodin tai
perhekodin mahdollisen henkilökunnan ulkopuolelle. Kuitenkin asiakkaan henkilö- ja
muita tietoja voidaan luovuttaa lapsen vastuusosiaalityöntekijälle ja huoltajille tai muille,
joilla on tiedonsaantioikeus. Osarekisteritietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin
tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Kun asiakkaan asiakkuus päättyy perhekodissamme kaikki sähköiset osarekisterit ja tiedot
asiakkaasta hävitetään perhekodin tietokoneelta, ja lisäksi paperilla olevat tiedot
asiakkaasta toimitetaan sijoittavalle taholle tai hävitetään tarkoitetuin keinoin (esim.
paperisilppurissa).

REKISTERIEN SUOJAUSPERIAATTEET
Perhekoti Peikonpesässä asiakasrekisterin ja sen sisältämien henkilötietojen
tietoturvallisuus, luottamuksellisuus sekä käytettävyys varmistetaan käyttämällä
tarkoituksenmukaisia tietoteknisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä. Perhekodin
tietokoneella olevat tiedot ovat palomuurein ja salasanoin turvattuja, eikä tähän
perhekodin tietokoneelle ole pääsyä muilla kuin perhekodin vanhemmilla, Pia ja Henri
Nevalaisella ja myöhemmin mahdollisella muulla hoitohenkilökunnalla. Hoitohenkilökunta allekirjoittaa ennen työsuhteen aloittamista salassapitosopimuksen Perhekoti Peikonpesän kanssa. Tällöinkin henkilötietoja käsittelevät vain rekisterinpitäjän erityisesti
määrittelemät henkilöt, jotka ovat rekisterinpitäjän palveluksessa, sekä rekisterinpitäjän
toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Tällä tavalla
rekisterien henkilötiedot suojataan asiattomien pääsyltä.

Tietoja arkistoidaan myös paperisena tulosteena lasten omissa kansioissa, jotka ovat
lukittuna arkistokaapissa, johon on pääsy vain Perhekoti Peikonpesän hoitohenkilökunnalla.

REKISTERÖITYJEN OIKEUDET
Perhekoti Peikonpesässä kiinnitämme huomiota rekisteröityjen asiakkaiden oikeuksiin
saada, muokata tai rajoittaa häntä koskevien rekisteritietojen käsittelyä.

Oikeus pyytää pääsy omiin tietoihin
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee
lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Perhekoti Peikonpesä, Haalintie 39,
31410 Somero. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja
puhelinnumero. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllämainitussa
osoitteessa.

Oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista
Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterin virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä
kirjallisesti Perhekoti Peikonpesään.

Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista
Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterin virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä
kirjallisesti Perhekoti Peikonpesään.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
Asiakkaalla on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Perhekoti
Peikonpesään.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä
olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka
rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti
Perhekoti Peikonpesään.

Oikeus peruuttaa suostumus
Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia
tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kiellot
itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan Perhekoti Peikonpesälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Asiakkaalla on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla asiakkaan
henkilötietoja käsitellään. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla
tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

