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Sirkka-Liisa Kähärän vaalikampanjan tukijarekisteri ja tietosuojailmoitus

Yleistä tietoa kampanjasta
Sirkka-Liisa Kähärän vaalikampanjaa varten keräämme henkilötietoja niistä henkilöistä,
jotka kokevat kampanjan tavoitteet omakseen, ja päättävät itse lähteä tukemaan
kampanjaa.
Henkilötietoja kerätään, jotta kampanja voi olla yhteydessä sitä tukeviin henkilöihin.
Kampanjan tukijaksi voi päätyä vain omasta suostumuksesta ja tukijailmoituksen voi koska
tahansa perua. Tukijaksi voi ilmoittautua verkossa täytettävän tai paperisen
tukijailmoituksen kautta. Lisäksi vapaaehtoiset kampanja-aktiivit voivat kerätä tukijoita
esimerkiksi työpaikallasi tai erilaisissa tapahtumissa työpaikkojen ulkopuolella.
Tietojesi turvassa pitäminen on velvollisuutemme, jonka otamme vakavasti. Jokainen
kampanjan parissa työskentelevä ja rekisteritietoihin pääsyn omaava kunnioittaa
yksityisyyttäsi sekä käsittelee tietojasi asianmukaisella tavalla. Kun keräämme ja
käytämme henkilötietojasi, olemme tietosuojalainsäädännön mukainen rekisterinpitäjä.
Me emme luovuta henkilötietojasi eteenpäin - tietosi ovat meillä turvassa!
Käyttämämme kampanjaohjelmisto toimii Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen välisen
Privacy Shield -puitesopimuksen mukaisesti (https://www.privacyshield.gov/welcome).
Mikäli sinulla on kysyttävää tietojesi käsittelystä, voit olla meihin yhteydessä lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen sikunkampanja@gmail.com

1 Rekisterin nimi
Sirkka-Liisa Kähärän vaalikampanjan tukijarekisteri
2 Rekisterin pitäjä
Sirkka-Liisa Kähärän vaalityön kannatusyhdistys Yhteinen Hyvä ry
3 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Yhteinen Hyvä ry:n (rek. nro. 220.113) puheenjohtaja Juha Kähärä
(juha.kahara@gmail.com, p. 050 595 2067.
4 Henkilötietorekisterin käyttötarkoitus
Tukijarekisteriin kerätään Sirkka-Liisa Kähärän vaalikampanjaan tukijoiksi
ilmoittautuneiden yhteystietoja viestintää ja kontaktointia varten. Tietoja käytetään
kampanjan johtamisessa, viestinnässä ja kampanjan tukijoiden aktivoinnissa.
5 Rekisterin tietosisältö
Henkilölle kirjataan hänen itse antamansa ja suostumuksella luovuttamansa yhteystiedot
(nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), mahdolliset halukkuudet osallistua
erilaisiin kampanjatoimiin sekä halukkuus nimen näkymiseen kampanjassa julkisesti.
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6 Rekisterin tietolähde
Tietojen kirjaaminen rekisteriin tapahtuu vain ihmisen omasta tahdosta. Apuna käytetään
sähköistä ja paperista tukijaksiliittymislomaketta.
7 Tietojen luovuttaminen
Rekisterin tietoja ei luovuteta kampanjan ulkopuoliseen käyttöön.
8 Rekisterin ylläpito
Rekisteri sijaitsee Yhdistysavain-tietopalvelussa sekä kampanjaohjelmistossa ja sitä
ylläpitää erillisin käyttäjätunnuksin kampanjan nimeämät henkilöt. Käyttämämme
kampanjaohjelmisto toimii Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield puitesopimuksen mukaisesti (https://www.privacyshield.gov/welcome).
9 Tarkistusoikeus
Rekisterissä olevalla on oikeus pyytää rekisteriin kirjatut tietonsa tarkastettavaksi tai
poistettavaksi olemalla yhteydessä rekisteristä vastaavaan henkilöön. Rekisteröidyn tulee
esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö sähköpostilla osoitteeseen
juha.kahara@gmail.com

