
 

Tietosuojaseloste 
 
 
USKOT-foorumi on sitoutunut käsittelemään hallussaan olevia henkilötietoja vastuullisesti. Käsittelemme 
vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamista varten ja poistamme vanhentuneet tiedot. 
Käytämme tietoja järjestötoimintamme sisäiseen yhteydenpitoon toiminnan suunnittelemiseksi ja ulkoiseen 
tiedottamiseen sekä tapahtumakutsuihin. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tarkempaa tietoa 
henkilötietojen käsittelystä ja käyttämisestä sekä omista oikeuksistasi löydät henkilötietorekisteriselosteista. 
 
 
Rekisterinpitäjä  
Nimi:   Uskontojen yhteistyö Suomessa USKOT-foorumi ry 
Y-tunnus:   2490798-5 
Osoite:   Fredrikinkatu 33b, 3. kerros 
Postinumero:                        00120 
Postitoimipaikka: HELSINKI 
  
 
Rekisteristä vastaava henkilö   
Nimi:   Katri Kuusikallio   
Puhelinnumero:  +35850 0517857 
Sähköposti:  katri.kuusikallio@uskot.fi 
 
Tietosuojavastaava   
Nimi:   Miina Noroila   
Sähköposti:  miina.noroila@uskot.fi 
 
Rekisterin nimi 
USKOT-foorumin tiedotusrekisteri 
 
Rekisterin käyttötarkoitus  
Kerättäviä henkilötietoja käytetään USKOT-foorumin toiminnasta tiedottamiseen jäsenistöön kuuluville 
uskonnollisille yhdyskunnille. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta yhteistyöstä ja mahdollisesti osallistaa uusia 
ryhmiä ja välittää tietoa viranomaisten ja uskonnollisten yhdyskuntien kesken. 
 
Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) artiklan 9 mukaan erityisiä henkilötietoryhmiä, kuten tietoja, 
joissa ilmenee uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, saa käsitellä mikäli käsittely suoritetaan poliittisen, 
filosofisen, uskonnollisen tai ammattiliittotoimintaan liittyvän säätiön, yhdistyksen tai muun voittoa 
tavoittelemattoman yhteisön laillisen toiminnan yhteydessä.  Tämä edellyttää asianmukaisia suojatoimia, ja 
käsittelyn tulee koskea ainoastaan näiden yhteisöjen jäseniä tai entisiä jäseniä tai henkilöitä, joilla on 
yhteisöihin säännölliset, yhteisöjen tarkoituksiin liittyvät yhteydet, ja että henkilötietoja ei luovuteta yhteisön 
ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta. USKOT-foorumi on sitoutunut noudattamaan näitä 
edellytyksiä. 
 
Rekisterin tietosisältö  

• Etu- ja sukunimi 

• Sähköpostiosoite 

• Puhelinnumero (joissakin tapauksissa) 

• Henkilön uskonnollinen yhdyskunta/suuntaus 
 
Tietojen säilytys ja säilytysaika 
Rekisteri säilytetään digitaalisena ja on suojattu asianmukaisesti salasanoin. Rekisteriä käyttävät ainoastaan 
henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. 



 

Tietosuojaseloste 
 
 
 
Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista ja henkilö itse ei ole pyytänyt tietojensa poistamista.   
 
Säännönmukaiset tietolähteet  
Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään tai aktiivien kontaktien kautta. 
 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle  
Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle ellei kyseessä ole lakiin perustuva esimerkiksi viranomaisen 
laillinen pyyntö. Tietoja ei luovuteta EU -alueen tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
Evästeiden (cookies) käyttö  
Emme käytä evästeitä. 
 
 
Automaattinen päätöksenteko 
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä. 
 
Rekisteröidyn oikeudet  
 
Rekisteröidyllä on oikeudet: 

• Tarkastaa mitä tietoja on kerätty tai onko hänestä kerätty tietoja 
• Virheellisten tietojen korjaaminen 

• Vastustaa tietojen käsittelyä, rajoittaa sitä tai vaatia tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen 
• Tietojen poistamisoikeus 
• Oikeus tehdä suoramarkkinointikielto 

• Oikeus valittaa henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, 
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. 

  
Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki 
p. 029 56 66700, tietosuoja(at)om.fi 
www.tietosuoja.fi 
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http://www.tietosuoja.fi/

