Tietosuojaseloste
Yleistä dokumentista
Tämä sivu kuvailee Suomen henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan (General Data Protection Regulation,
GDPR) mukaiset vaatimukset, joita sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen
käsittelyyn palvelussa.
Rekisterin käyttötarkoitus
Eettisen kaupan puolesta ry käsittelee lahjoittajien, vapaaehtoisten ja
yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja. Tietojen suojaaminen ja
rekisteröityjen henkilöiden yksityisyyden kunnioittaminen on meille tärkeää.
Eetin sidosryhmähallintarekisterin tarkoituksena on ylläpitää sidosryhmiin liittyvää tietoa
seuraaviin tarkoituksiin:
●
●
●
●
●
●

Kouluvierailijoiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden verkoston ylläpito
Raportointi ja tilastointi
Sähköpostilistojen ylläpito
Sidosryhmäsuhteiden hoitaminen
Tapahtumien järjestäminen
Lahjoitusten hallinnointi

Lisäksi Eetillä on jäsenrekisteri. Katso jäsenrekisterin seloste täältä.

1. Rekisterin pitäjä

Eettisen kaupan puolesta ry
Osoite: Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki
Y-Tunnus: 1756815-3

2. Yhteystiedot henkilötietojen
käsittelyä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö
Kirsi Salonen
kirsi.salonen@eetti.fi

3. Henkilötietojen ryhmät

Jäsenet (ks. jäsenrekisteri)
Kerta- ja kuukausilahjoittajat
Vapaaehtoiset
Yhteistyökumppaniorganisaatioiden yhteyshenkilöt

4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on lahjoittaja-, vapaaehtois- tai
yhteistyökumppanuussuhteiden ylläpito ja kehittäminen,
yhteydenottotietojen ylläpito, palvelun laadun varmistaminen sekä
sidosryhmien ja Eetin välisen yhteistyön edistäminen.

a) Kerta- ja
kuukausilahjoittajat

Kerta- ja kuukausilahjoittajien henkilötietojen käsittelyn
tarkoituksena on lahjoittajien tunnistaminen ja kiittäminen,
viestiminen lahjoitusvarojen käytöstä ja
niiden tarpeesta, lahjoittajasuhteen hoito, lahjoittajan tietojen sekä
lahjoitus- ja yhteydenottohistorian ajantasainen hallinta,
lahjoittajakannan analysointi ja kehittäminen, tilastointi,
segmentointi ja profilointi, sekä markkinointitoimien
kohdistaminen.
Lahjoittajien henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö
toimii aktiivisena lahjoittajana ja kunnes viimeisestä todennetusta
lahjoituksesta tai lahjoituskeräyksestä on kulunut viisi vuotta.

b) Vapaaehtoiset

c) Yhteistyökumppaniorganisaatioiden
yhteyshenkilöt

Vapaaehtoisten henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on
vapaaehtoissuhteen hoito, kiittäminen ja motivointi,
vapaaehtoistoiminnan hallinnointi, yhteydenottohistorian ylläpito
sekä asiakaspalvelun laadun varmistaminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on viestiä Eetin
toiminnasta, sekä hallinnoida yhteistyön puitteissa tapahtuvia
aktiviteetteja.

5. Henkilötietojen käsittelyn peruste

a) Kertalahjoittajat

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on lahjoittajasuhde eli
asiakkuus (ns. oikeutettu etu). Asiakkuus muodostuu lahjoituksen
tekemisestä joko verkkolahjoituksena tai tilisiirtona.

b) Kuukausilahjoittajat

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on
kuukausilahjoitussopimus. Sopimus voi olla sähköisesti verkossa
toteutettu.

c) Vapaaehtoiset

d) Yhteistyökumppaniorganisaatioiden
yhteyshenkilöt

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on sopimus. Vapaaehtoisuus
voi olla monimuotoisesti toteutuvaa yhteistyötä Eetin tarkoituksen
toteuttamiseksi kuten paikallistoiminnassa tai kouluvierailijana
toimiminen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on sopimukseen tai
asiakkuuteen perustuvan yhteistyön ylläpito ja edistäminen Eetin
ja sen yhteistyökumppaniorganisaatioiden välillä.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle
kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien
yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista.
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista
lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta,
verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
6. Rekisterin tietosisältö

a) Lahjoittajat

b) Kuukausilahjoittajat

Lahjoittajista voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
Nimi
Postiosoite
Puhelinnumero
Sähköposti
Syntymäaika- tai vuosi
Lahjoittamiseen liittyvät tiedot: lahjoituskohteet, -summa(t) ja
päivämäärä(t)
Kampanjatiedot
Lahjoittajat –kohdassa mainittujen lisäksi myös:
maksuliikenteeseen liittyvät tiedot
kuukausilahjoitussopimuksen tiedot: lahjoitussumma,
lahjoituksen eräpäivä, maksutapa

d) Vapaaehtoiset

Nimi- ja yhteystietojen lisäksi
sukupuoli
syntymävuosi
vapaaehtoisaktiviteettiin liittyvät tiedot
yhteydenottotiedot

e) Yhteistyökumppaniorganisaatioiden
yhteyshenkilöt

Nimi- ja yhteystietojen lisäksi
yrityksen nimi ja yhteystiedot
titteli ja rooli
yhteistyöhön liittyvät tiedot: yhteistyön tila ja tasot, alkamis- ja
päättymisajankohta, kampanja- ja yhteydenottotiedot,

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää
sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän
tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä
huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan
säännöllisesti.

7.Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietoja päivitetään käyttäjien toimesta ja kontaktoinnin
yhteydessä.
Verkkosivujen kävijöistä kerätään yksilöimätöntä tietoa Google
Analytics –analytiikkatyökalun avulla.
Henkilötietoja kerätään lahjoittajilta verkkosivujen kautta tai
tilisiirron kautta tulleista lahjoituksista.
Tietoja kerätään myös henkilöiltä itseltään sähköpostin,
puheluiden,
henkilökohtaisten tapaamisten, digitaalisen- tai muun
vuorovaikutuksen yhteydessä.
Kuukausilahjoittajia koskevia tietoja kerätään
kuukausilahjoitussopimuksesta. Lisäksi tietoja täydennetään
sähköpostitse, puhelimitse, tekstiviestin tai verkkosivustomme
palautelomakkeen välityksellä vastaanotetuista tiedoista.
Vapaaehtoisia koskevia henkilötietoja kerätään henkilöiltä
itseltään
heidän liittyessään vapaaehtoiseksi toimijoiksi henkilökohtaisissa
tapaamisissa, sähköpostilla, verkkosivuston lomakkeilla tai
puhelimitse.
Yhteistyökumppaniorganisaatioiden yhteyshenkilöiden
henkilötietoja kerätään yhteyshenkilöiltä itseltään henkilökohtaisen
vuorovaikutuksen yhteydessä, joka tapahtuu puhelimitse,
sähköpostilla, verkkopalvelun kautta tai asiakaspalvelun
yhteydessä. Yhteyshenkilöiden tietoja voidaan päivittää julkisten
rekisterien kautta sekä organisaatioiden verkkosivuilla
julkaisemien tietojen perusteella.

8. Tietojen säännönmukainen
luovutus

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Niissä tapauksissa joissa tietoja siirretään, huolehditaan, että
yhteistyökumppani on Privacy Shield -rekisteröity yhtiö tai yhteisö.

10. Rekisterin suojauksen
periaatteet

Sähköistä aineistoa käsitellään tietojärjestelmissä, jotka ovat
palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
Tietojärjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät,
joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja.
Työntekijöitä
sitoo vaitiolovelvollisuus.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee
lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa
toteutettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden
tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä
toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa
käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21
mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa
suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa
käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö
suoramarkkinointitarkoituksiin.

12. Yhteydenotot

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee
osoittaa ensisijaisesti kirjallisena sähköpostiosoitteeseen
info@eetti.fi. tai kirjepostina tai henkilökohtaisena käyntinä
kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. Eetti pyytää rekisteröityä
varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä.
Jos pyyntö koskee tietojen poistamista, poistamme tiedot tai
ilmoitamme perustellun syyn, jos tietoja ei voida poistaa.
Eetti sitoutuu toimittamaan vastaukset tiedossa
olevaan rekisteröidyn sähköpostiosoitteeseen tai toissijaisesti
postiosoitteeseen.

13. Muutokset tähän
tietosuojaselosteeseen

Päivitetty 31.3.2022

Evästeet
Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.
www.eetti.fi-sivusto käyttää evästeitä. Evästeiden avulla pyrimme parantamaan kävijän
käyttökokemusta sivustolla, kehittämään sivustoa ja tuomaan kävijälle kohdennettua
mainontaa. Mainokset kohdennetaan kolmannen osapuolen mainosverkkojen, kuten
Googlen ja Facebookin kautta. Seuraamme millaisilla laitteilla, mihin aikaan ja mitä sisältöjä
asiakkaamme etsivät palvelusta. Mikäli et halua evästeitä laitteellesi, voit estää niiden käytön
muuttamalla selaimesi evästeasetuksia. Evästeitä ei liitetä henkilötietoihin.

Käyttäjän mahdollisuudet estää evästeiden käyttö
Käyttäjä voi asettaa selaimestaan, mitkä evästeet sallitaan palvelussa. Jos toiminto
kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin
palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
●
●
●
●

Evästeasetukset Chrome
Evästeasetukset Firefox
Evästeasetukset Internet Explorer
Evästeasetukset Safari

