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Rekisteriseloste
Tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä
Buusti ry
Y-tunnus 0650483-2
Kauppaneliö 2
60120 Seinäjoki
Puh. 040 137 7495
etunimi.sukunimi(at)buustiaelamaan.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Rekisterin tietosisältöä koskevat kysymykset
Toiminnanjohtaja
Puh. 040 182 9177
Rekisterin tietoturvallisuutta koskevat kysymykset
Tietosuojavastaava
Puh. 040 137 7495
3. Rekisterin nimi
Buusti ry asiakastietorekisteri.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä ylläpidetään Buusti ry:n asiakastietoja. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoituksena on asiakassuhteen hoito ja ylläpito, asiakkaan tilaaman palvelun
toteutuminen, sekä Buusti ry:n toiminnan ja palveluiden kehittäminen.
5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri sisältää tietoja asiakkaista:
Henkilötiedot:
Asiakasnumero, nimi, henkilöturvatunnus, ikä, sukupuoli, puhelinnumero, osoite,
kotikunta, asiakkaan käyttämät palvelut, tietojenvaihtosuostumus
Yhteyshenkilöt:
Läheisten ja sidosryhmien yhteystiedot
Oma asiakkuus:
Palvelu ja suunnitelmat
(Terveystiedot:
Asiakkaan terveystiedot)
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Muistiot:
Asiakkaasta kirjatut säännölliset kirjaukset
(Työpäivät:
Suunnitellut ja toteutuneet työpäivät)
Dokumenttipankki:
Sidosryhmien päätökset ja asiakirjat
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisteri sisältää tietoja, jotka on saatu asiakkaan tullessa Buusti ry:n
palveluiden käyttäjäksi. Rekisteri sisältää sekä käyttäjän itsensä, että lähettävän ja
maksavan tahon antamia tietoja. Tietoja saadaan asiakkaan itsensä kertomana sekä
lähettävältä että maksavalta taholta puhelimitse ja postitse asiakkaan luvalla.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa tietosuoja-asetuksen sallimissa rajoissa asiakkaan itsensä
määrittelemille tahoille. Buusti ry rekisterinpitäjänä ohjeistaa kolmansia osapuolia
käsittelytoimissa. Henkilötietojen käsittelijät ovat velvoitettuja toimimaan niiden
mukaisesti.
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille henkilötietojen käsittelijöille. Järjestelmien
palveluntarjoajilla on mahdollisten ongelmatilanteiden varalta pääsy järjestelmiin.
8. Tietojen siirto EU tai ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU tai ETA-alueen ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojaus periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Asiakkaiden henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa toimistotiloissa,
joihin pääsy vain rajatusti Buusti ry:n henkilökunnalla.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisterinpitäjä on suojannut rekisterin tarvittavin tietoturvakeinoin. Rekisterin
tietoihin pääsyä on rajattu ja käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista
käyttäjätunnusta ja salasanaa. Jokainen rekisterin tietoja käsittelevä on
allekirjoittanut salassapitosopimuksen.
10. Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkastaa hänestä rekisteriin kerätyt tiedot pyytämällä niitä Buusti
ry:n yksikön vastuuhenkilöltä, joka ohjeistaa kirjallisen tarkastuspyynnön tekoon
Toiminnanjohtajalle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan kohdassa 2.
11. Oikeus vaatia tietojen korjaamista
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Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevien tietojensa korjausta. Pyynnön
virheellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamiselle voi välittää Buusti ry:n yksikön
vastuuhenkilölle joka ohjeistaa kirjallisen tarkastuspyynnön tekoon
Toiminnanjohtajalle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan kohdassa 2.
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vaatia
tietojensa poistamista henkilörekisteristä. Tiedot poistetaan, kun asiakkuus ja siihen
liittyvät molemminpuoliset velvoitteet ovat päättyneet. Tiedot siirretään maksavan
tahon arkistoihin, joista asiakas voi ne halutessaan pyytää. Rekisteriä ei käytetä
automaattiseen päätökseen tai profilointiin. Mahdollisista rekisteröidyn tietoon
kohdistuneista tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan rekisteröidylle ja viranomaisille
säädösten mukaisesti.
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