
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
14.4.2009, päivitetty 
viimeksi 10.11.2016 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Kansalaisopistojen liitto KoL - Medborgarinstitutens förbund MiF ry  

Osoite 

Annankatu 12 A 15, 00120 Helsinki 
 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puh: +358 (0)40 573 0189, toimisto(at)kansalaisopistojenliitto.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

hallintokoordinaattori Viljami Wiirilinna 
Osoite 

Annankatu 12 A 15, 00120 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

+358 (0)40 455 7276, viljami.wiirilinna(at)kansalaisopistojenliitto.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Opistorekisteri, joka pitää sisällään teemallisesti jäsenrekisterin, sidosryhmärekisterin, 
koulutusrekisterin sekä ansiomerkkirekisterin. 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Kansalaisopistojen liiton Opistorekisteriin kerätään tietoja liiton tehtävien suorittamiseksi seuraavasti: 

 

- Jäsenrekisterin tietoja käytetään tiedottamiseen liiton palveluista, laskutukseen sekä tilastointiin. 
 

- Sidosryhmärekisterin tietoja käytetään sidosryhmäyhteistyössä sekä tiedottamisessa.  

 

- Koulutusrekisterin tietoja käytetään liiton järjestämien koulutusten laskutukseen sekä 
ilmoittautumistietojen koontiin sekä tulevista tilaisuuksista tiedottamiseen. 
 

- Ansiomerkkirekisterin tietoja käytetään ansiomerkkien myöntämiseen, postitukseen, 
ansiomerkkitilausten tilastointiin ja ansiomerkkien laskutukseen. 

 

(Henkilötietolain 8§) 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Jäsenrekisteri: opistojen, opistojen ylläpitäjien, opistojen henkilöstön ja päätoimisten toimihenkilöiden 
nimi ja yhteystiedot,tittelit ja toimipaikat sekä jäseninä olevien opistolaisyhdistysten yhteystiedot ja 
keskeisten luottamushenkilöiden nimet, tittelit ja yhteystiedot. Lisäksi tiedot jäsentiedotteen ja muiden 
markkinointilistojen saajista. 

 

Sidosryhmien edustajien yhteystiedot, tittelit ja toimipaikat. 

 
Koulutusrekisteri: koulutukseen osallistuvan nimi, titteli, työnantajan nimi, yhteys- ja laskutustiedot. 

 
Ansiomerkkirekisteri: ansiomerkin saajan nimi, titteli, työnantaja, saadut ansiomerkit 
myöntämisajankohtineen, ansiomerkin hakija ja maksaja.   



6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tietoja saadaan asiakkailta, esim. opistojen työntekijöiltä ja erilaisilta vapaan sivistystyön toimijoilta 
heidän tilatessaan tuotteita: ansiomerkkejä yms. Lisäksi tietoja saadaa muista julkisista tietolähteistä 
(kuntien ja kansalaisopistojen kotisivut jne. ). Tietoja saadaan myös koulutus- ja seminaari-
ilmoittautumisten yhteydessä. Mediatietoja tomittajista ja yhteistyökumppaneista saadaan medioiden 
verkkopalveluista yms. julkisista tietolähteistä. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja luovutetaan viranomaisille pyynnöstä ainoastaan silloin, kun pyyntö liittyy normaliin 
kansalaisopistokentälle suunnattuun toimintaan tai tiedottamiseen. Lisäksi tietoja luovutetaan 
viranomaisille silloin, kun tietojen luovuttamisesta on erikseen säädetty. Tämän lisäksi ansiomerkkejä 
käsiteltäessä voidaan kyiselle hakijalle (opisto) luovuttaa tieto ansiomerkin saajalle aikaisemmin 
myönnetyistä ansiomerkeistä päällekkäisyyksien välttämiseksi.  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Vanhaan ansiomerkkirekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään paperiarkistona erillisessä lukitussa 
arkistotilassa liiton toimistolla. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Sähköisen Opistorekisterin salasanasuojattuihin tietoihin on pääsy ainoastaan Kansalaisopistojen 
liitton henkilöstöllä.  
 
Opistorekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan 
palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.  
Jokaiselle työntekijälle on määritelty tehtäviensä hoidon perusteella käyttöoikeudet: kullekin oma 
käyttäjätunnus ja salasana. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn 
kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.  
 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteriin rekisteröidyllä henkilöillä on oikeus saada tarkistaa rekisterissä olevat itseään koskevat 
tiedot.  
 

Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa maksuttomasti lähettämällä vapaamuotoinen kirjallinen 
tarkastuspyyntö omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 
Tällaiset tarkastuspyynnöt lähetetään rekisterinpitäjän osoitteeseen, joka löytyy rekisteriselosteen 
alusta. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.  

 

Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa ja korjata maksuttomasti tekemällä kirjallinen ja riittävän 

yksilöity korjaamispyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään rekisterinpitäjän osoitteeseen, joka 

löytyy rekisteriselosteen alusta. 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja 
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta 
samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. (Henkilötietolain 30§) 

  

 


