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 Tietosuojaseloste 

1 Rekisterinpitäjä  

Mielen ry 

Åkerlundinkatu 2 A 4. krs 

33100 Tampere 

puh:  050 351 0050 (toimisto) 

toimisto@mielen.fi 

(jäljempänä ”me” tai ”Mielen ry”)  

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö  

Henkilöstöpäällikkö Tuija Pihlaja-Itänen 

 Åkerlundinkatu 2 A, 33100 Tampere 

040 561 8393 

tuija.pihlaja-itanen@mielen.fi 

3 Rekisterin nimi  

Mielen ry:n rekrytointiin ja opiskelijaharjoittelijoihin liittyvä rekisteri  

4 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus  

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Mielen ry:n lakisääteisten velvoitteiden 

noudattaminen, rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu, sopimuksen toimeenpaneminen 

ja tietyissä tilanteissa suostumus. 

Rekisteriä pidetään työntekijöiden rekrytointia varten sekä yhdistykseen harjoitteluun tulevien 

opiskelijoiden määrien, oppilaitosten ja oppiaineiden seurannan järjestämiseksi. 

5 Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisteröidyn nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. 

Mielen ry:n rekrytointeihin osallistuneiden sekä avoimen työhakemuksen lähettäneiden henkilöiden 

hakemukset ja ansioluettelot. 

Opiskelijoiden oppilaitos, oppiaine, harjoitteluaika ja tieto Mielen ry:n yksiköstä, jossa harjoittelu 

toteutetaan. 
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6 Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään. 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset  

Rekisterin tietoja ei luovuteta Mielen ry:n ulkopuolelle. 

Henkilötietojen käsittelyssä hyödynnetään Mielen ry:n lukuun toimivia alihankkijoita. IT-hallinta on 

ulkoistettu ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja 

joissain tapauksissa tallennetaan. Tietoja saatetaan luovuttaa viranomaisille pakottavan sääntelyn nojalla. 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. 

9 Tietojen suojausperiaatteet ja säilytysaika 

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistointiohjeistuksella ja 

tietosuojaohjeistuksella. Rekisterin tietoja käsitellään vain sähköisessä muodossa. 

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Mielen ry:n työntekijät, joilla 

työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja. Mielen ry toteuttaa tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan 

lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, 

tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta sekä huolehtii tietojen 

hävittämisestä asianmukaisesti. 

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen tässä selosteessa ilmoitettujen käyttötarkoitusten ja 

rekisteröidyn oman edun toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin 

se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen 

näyttämiseksi. 

Tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. 

Tämän lisäksi Mielen ry huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei 

rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita 

tai virheellisiä henkilötietoja. Tällaiset tiedot oikaistaan tai hävitetään viipymättä. 

10 Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen 

tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa 

suostumuksensa tai muuttaa sitä. 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn 

rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 
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11 Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti 

kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.  

12 Tietosuojaselosteen muutokset  

Mielen ry:llä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Viimeisin versio tästä selosteesta löytyy yhdistyksen 

verkkosivuilta www.mielen.fi. 

file://///muosrv2/Toimistosihteerit/YLEINEN/TIETOSUOJA%20GDPR/SELOSTEET/www.mielen.fi

