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Rekisteriseloste
Koulutus-, asiakas-, ja ansiomerkkirekisterit
Rekisterinpitäjä
Helsingin Pelastusliitto r.y.
Lääkärinkatu 3
00250 Helsinki
Puhelin: (09) 4770810
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Toiminnanjohtaja
Olli-Veikko Kurvinen
Puhelin: (09) 4770810
sähköposti: helsingin.pelastusliitto@helpe.fi
Rekisteripyyntöihin vastaa
Jaana Kivistö
Puhelin: (09) 4770810
sähköposti helsingin.pelastusliitto@helpe.fi

Varautumis- ja palokuntakoulutuksen kurssirekisteri
Rekisteriin tallennetaan Helsingin Pelastusliiton järjestämien palokunta- ja varautumiskurssien osallistujien
yhteystietoja.
Rekisteriperuste oikeutettu etu sekä henkilön suostumus.
Helsingin Pelastusliitto käyttää tietoja ylläpitääkseen koulutettujen henkilöiden osaamista ajanmukaisten
tiedotteiden, ohjeiden, lakien ja asetusten velvoitteiden sekä toiminnan kehittämiseksi.
Varautumiskoulutuksiin osallistujat
Koulutuksiin osallistuneet henkilöt tai asiasta kiinnostuneet antavat suostumuksensa tietojensa (Nimi, kotipaikka, sähköpostiosoite, puhelin, yritys/yhteisö) rekisteriin tallennettavaksi koulutukseen tai tapahtumaan
ilmoittautumisen yhteydessä.
Ilmoittautumisen yhteydessä voidaan pyytää henkilön taustatietoaja (ikä, sukupuoli, koulutus, tmv.) viranomaisen tai koulutuksen rahoitukseen osallistuvan osapuolen vaatimuksesta. Tieto välitetään ilman henkilön tunnistetietoja ja poistetaan kurssin jälkeen.
Suostumuksen voi antaa myös lähettämällä sähköpostilla edellä mainitut tiedot osoitteeseen helsingin.pelastusliitto@helpe.fi.
Tiedot poistetaan rekisteristä henkilön pyynnöstä.
Poistopyynnön voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen helsingin.pelastusliitto@helpe.fi.
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Palokuntakoulutuksen koulutusrekisteri
Rekisteriperuste lakisääteinen velvollisuus, oikeutettu etu sekä henkilön suostumus.
Palokuntakoulutuksiin osallistujat
Helsingin Pelastusliitto toimii rekisterin käyttäjänä Suomen Pelastusalan keskusjärjestön ylläpitämässä HAKA-rekisteriä. josta on oma rekisteriseloste https://haka.spek.fi/rekisteriseloste.asp. Käyttösopimus tehdään rekisteriä ylläpitävän palokuntayhdistyksen kanssa.
Ansiomerkkirekisteri
Rekisteriperuste oikeutettu etu.
Rekisteriin tallennetaan Helsingin Pelastusliiton myöntämien ansiomerkkien saajien tiedot.
Rekisteriin kerätään henkilön nimi, syntymäaika sekä jäsenyhteisön nimi ja myönnetyt ansiomerkit.
Lisäys rekisteriin
Ansiomerkkien saajat lisätään rekisteriin Helsingin Pelastusliiton henkilökunnan toimesta.
Tietojen poistaminen rekisteristä
Tiedot poistetaan rekisteristä henkilön itsensä lähettämän kirjallisen, allekirjoitetun ja todennetun poistoilmoituksen perusteella.
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Asiakasrekisteri
Rekisteriperuste oikeutettu etu sekä henkilön suostumus.
Rekisteriin tallennetaan Helsingin Pelastusliiton asiakkaiden yhteystietoja.
Helsingin Pelastusliitto käyttää rekisteriin taltioituja tietoja asiakassuhteiden hoitamiseen sekä toiminnan
kehittämiseen.
Tietojen tarkoitus
•Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
•Laskutus
•Palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen
Tietoja rekisteriin saadaan käyttäjältä itseltään tai hänen edustajaltaan, jos asiakas:
•Harjoittaa liiketoimintaa Helsingin Pelastusliiton kanssa
•Pyytää päästä Helsingin Pelastusliiton asiakasrekisteriin
Tietosuoja
Tietoja ei käytetä muuhun suoramarkkinointiin eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietolain
(523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste löytyy liitteenä.
Lisää tietosi rekisteriin
Asiakkaiden yhteyshenkilöt voivat antaa tietonsa (Nimi, katuosoite, sähköpostiosoite, puhelin, jäsenyhteisön nimi) rekisteriin tallennettavaksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen:
helsingin.pelastusliitto@helpe.fi tai liiketapahtuman yhteydessä.
Tietojen poistaminen rekisteristä
Asiakasrekisteristä poistetaan määräajoin tiedot, jotka eivät sisällä yhteydenottoa tai liiketapahtumaa viiden vuoden aikana, tai kirjanpidon säädösten edellyttämän ajan jälkeen.
Rekisteröidyn oikeudet:
• Oikeus nähdä omat tiedot
• Oikeus muuttaa tietoja
• Oikeus poistattaa tiedot
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