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1.Rekisterinpitäjä 

Valo-Valmennusyhdistys ry (Y-tunnus 2797994-1) 

Hatanpään valtatie 34 E 33100 Tampere 

2.Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilöt 

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö: 

Kimmo Kumlander, toimitusjohtaja, p. 050 529 9675 

Hatanpään valtatie 34 E 33100 Tampere 

Tietopyyntöihin liittyen yhteyshenkilönä asiakkaan työntekijä.  

Organisaation tietosuojavastaavan yhteystiedot:  

Maiju Uotila 

+358 40 702 1237 

maiju.uotila (at) valo-valmennus.fi   

 

3. Rekisterin nimi 

Valo-Valmennusyhdistyksen hanketoiminta  

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja tietojen käsittelyn peruste 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on hankkeiden toteuttamiseen liittyvän yhteydenpidon, viestinnän, 
tiedottamisen sekä taloudellisen raportoinnin hoitaminen Valo-Valmennusyhdistyksessä.  
 
Hanketoiminnan hallintarekisterissä suoritetaan muun muassa seuraavia henkilötietojen käsittelytoimia: 

• rahoittajien yhteystietojen hallinnointi 
• hankkeiden osatoteuttajien ja yhteistyökumppaneiden yhteystietojen hallinnointi 
• hankkeiden viestintään ja tiedottamiseen liittyvien henkilötietojen käsittelytoimet 
• hankkeiden taloudellisen raportoinnin hoitaminen 

ESR -hankkeissa henkilötietoja käsitellään, jotta työ- ja elinkeinoministeriö ja ESR-hankkeen tarkastajat 
pystyvät seuraamaan, arvioimaan ja tarkastamaan kunkin ESR-hankkeen tavoitteiden toteutumista sekä 
varainhoitoa. Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin em. ESR-
hankkeiden seurantaan ja tarkastamiseen. 

Henkilötietojen keräämisen tarkoituksena on mahdollistaa sen seuraaminen, että ESR-hankkeiden 
toimenpiteet kohdistuvat niihin ihmisiin, joihin ESR:n rahoitusta on Euroopan komission hyväksymässä 
Suomen rakennerahasto-ohjelmassa tarkoitettu käytettävän. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleinen etu ja julkisen vallan käyttäminen sekä 
rekisterinpitäjän lakisääteinen velvollisuus. 

Keskeinen lainsäädäntö: 

Yleisasetus (EU 1303/2013) 
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EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 

ESR-asetus (1304/2013) 

5. Rekisterin tietosisältö 
 
Rekisteri sisältää rahoittajien edellyttämiä tietoja Valo-Valmennusyhdistyksen hanketoiminnasta, 
hankehenkilöstöstä ja yhteistyöosapuolista (organisaatiot ja yhteyshenkilöt) sekä hankkeisiin liittyvistä 
kustannus- ja rahoitustiedoista. 

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja, jotka vaihtelevat hankekohtaisesti:   

• osallistujan nimi, yhteystiedot 
• mahdolliset kumppanit: yhdistyksen/yrityksen nimi, osoite, y-tunnus, yhteyshenkilön etu- ja 

sukunimi, yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköposti, tiedot tarjottavasta palvelusta sekä niiden 
laskutustiedot 

• vuosina 2014-2021 rakennerahastokauden EU hankkeiden järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin 
osallistuvilta kerätään ESR Henkilö-palvelun raportointivaatimusten mukaisesti seuraavat tiedot: 
etunimi ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tiedot kerätään sähköpostitse tai ESR-henkilöjärjestelmän 
paperisilla lomakkeilla. Tiedot ovat salassapidettäviä. Salassapidon perusteena: Julkisuuslaki 
(621/1999, § 24 kohdat 25 ja 32) 

6. Säännönmukaiset tietolähteet  
Henkilötiedot saadaan hankkeeseen osallistuvilta, kyseiseen hankkeeseen liittyvistä asiakirjoista, kuten 
rahoitushakemuksesta ja sopimuksista.  

7. Henkilötietojen käsittelijät  
Hankkeessa mukana olevien organisaatioiden työntekijät, joilla on työtehtävien mukainen oikeus käsitellä 
kyseisen rekisterin henkilötietoja. Lisäksi henkilötietoja käsittelevät sopimuksen mukaiset 
ostopalvelutuottajat (mm. hankkeissa käytettävien verkko-oppimisympäristöjen toimittajat). 
ESR-hankkeissa myös Työ- ja elinkeinoministeriön edustajat työtehtäviensä mukaisesti.  

8. Henkilötietojen säilytysaika  
Henkilötiedot säilytetään yhdistyksen arkistointisuunnitelman ja rahoittajan ohjeistuksen mukaisesti.  
 
9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
Rahoittajalle hankkeen seurantajärjestelmän kautta. 

• Hankkeen hallinnoijalle rahoittajan edellyttämät tiedot raportointijaksojen yhteydessä.  
• Tarvittaessa myös muille viranomaisille, jos pyytävällä taholla on oikeus käsitellä asianomaisia 

rekisteritietoja. 
• Joitakin tietoja voidaan osallistujan nimenomaisella suostumuksella (erillinen lomake) julkaista 

esim. hankkeiden www-sivuilla. Henkilö voi myös kieltää tietojensa luovuttamisen ja julkaisun. 

 
10. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle  
Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.  
 
11. Rekisterin suojauksen periaatteet  
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Sähköisiin järjestelmiin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.  ESR-hankkeiden 
tietojärjestelmän ylläpidosta vastaa Työ- ja elinkeinoministeriö. Manuaalinen aineisto säilytetään 
kulunvalvotuissa, lukituissa tiloissa. 

 
12. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä sekä oikeus tarkastaa 
tietokantaan tallennetut henkilötietonsa. Tietopyyntö osoitetaan ko. hankkeen yhteyshenkilölle tai suoraan 
rekisteristä vastaavalle henkilölle.  


