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1. Rekisterin nimi 

Rajupusu Leader ry, rekisteri NuorisoLeader -hankehakijoista 
 
2. Rekisterinpitäjä  

Nimi:   Rajupusu Leader ry 
Y-tunnus:  1086609-4 
Osoite:   Juvantie 2 
Postinumero: 51900 
Postitoimipaikka: Juva 
Puhelinnumero:  040 715 7189 
Sähköpostiosoite:  toimisto(at)rajupusuleader.fi 

 
3. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt 

Yritys:   Rajupusu Leader ry 
Osoite:   Juvantie 2 
Postinumero: 51900 
Postitoimipaikka: Juva 
Sähköpostiosoite:  toimisto(at)rajupusuleader.fi 
Nimi:   Anne Vänttinen 
Puhelinnumero:  040 715 7189 

 
4. Tietosuojavastaava 

Yritys:   Rajupusu Leader ry 
Nimi:   Anne Vänttinen 
Osoite:   Juvantie 2 
Postinumero: 51900 
Postitoimipaikka: Juva 
Puhelinnumero:  040 715 7189   
Sähköpostiosoite:  toimisto(at)rajupusuleader.fi 

 
5. Rekisterin käyttötarkoitus  

Kerättäviä henkilötietoja käytetään NuorisoLeader-hankehakemusten käsittelyyn ja 
tiedottamiseen sekä hankehakemuksien tilanteesta että hankepäätöksistä.  
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6. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste 

Rekisterin tarkoituksena on kerätä hakijoista hankekäsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot 
NuorisoLeader -hankkeiden päätöksenteon ja maksatusten vuoksi. Yhteys- ja muut tiedot 
kerätään hankehakemusten käsittelemistä, maksatusta ja tiedotusta varten. Tiedoista voidaan 
koota tilastoja, joista yksittäistä yritystä, yhteisöä tai siinä toimivia henkilöitä ei ole mahdollista 
tunnistaa.  

 
7. Rekisterin tietolähteet 

Hankerekisteriin kirjattavat tiedot saadaan yrityksen / hakijan omalla ilmoituksella 
hankehakemuksen kautta.  
 

8. Rekisterin tietosisältö  
Rekisteriin kerätään hankehakemuksien käsittelyä varten tarvittavat tiedot. 
 
Kerättäviä ovat seuraavat tiedot: 

• Hakijan yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti) 
• Vastuuhenkilön yhteystiedot (puhelin ja sähköposti) 
• Maksatustiedot (hankemaksatuksien suorittamista varten) 
• Hankehakemuksen koontitiedot (hankekäsittelyä varten)  

 
9. Tietojen säilytysaika 

Henkilötiedot säilytetään siten kuin kirjanpitolaissa säädetään.  
 
10.  Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan 

talousalueen ulkopuolelle  
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

 
11.  Evästeiden (cookies) käyttö  

Käytämme sivuillamme (www.rajupusuleader.fi) ns. cookie-toimintoa eli evästeitä.  
 
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden 
avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu 
yleensä selaimen asetuksien kautta. 

 
12.  Rekisterin suojauksen periaatteet  

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, 
jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. 
 
2) Sähköinen hankerekisteri sijaitsee Rajupusu Leader ry:n omistamilla tietokoneilla 
käyttäjätunnusten ja salasanojen takana. Tietokoneita säilytetään lukitussa tilassa. Rajupusu 
Leader ry huolehtii tietoturvan säilymisestä. 
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13.  Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut 
tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Kirjallinen tarkastuspyyntö 
tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 
 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Tiedot toimitetaan 3 kk 
kuluessa tarkastuspyynnön saapumisesta. 
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista 
tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa 
käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. 
 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä 
henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. 
 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.  


