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Tietosuojaseloste: kopiointi  
 

EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste 
on päivitetty 12.1.2022 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 
 

Tukipilari kansalaistoiminnan keskus 
Kirjastokatu 5 A 1, 70100 Kuopio 
 
toiminnanjohtaja: p. 044 554 4047 
suunnittelija: p. 040 557 4646 

2. Rekisterin nimi 
 

Tukipilarin kopiointikoodit 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 
Tukipilarin monitoimikoneen käytön asiakkuus ja monitoimikoneen käytön laskutus.  

4. Rekisterin tietosisältö 
 
Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia tietoja: 

• Henkilöön tai yhdistykseen liitettävä kopiokoodi 

• Henkilön tai yhdistyksen nimi 

• Laskutusosoite 

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Kaikki tiedot kerätään suoraan rekisteröidyiltä itseltään. 

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
 

Tiedot luovutetaan Kuopion Invalidit ry:lle laskutusta varten. Kuopion Invalidit ry ei luovuta 
tietoja eteenpäin. 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. 
Tietoihin pääsee käsiksi vain Tukipilarin henkilökunta omilla henkilökohtaisilla tileillä. Tietoja 
käsitellään luottamuksella. Mahdollisia manuaalisia tietoja säilytetään lukitussa kaapissa.  
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8. Rekisteritietojen säilytys 
 
Tiedot tallennetaan Tukipilarin työntekijöiden salasanasuojatuille tietokoneille Microsoftin 
Share Pointiin. Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisterissä merkityn tehtävän 

hoitamiseksi. Tämän jälkeen tiedot hävitetään. 

9. Rekisteröidyn informointi 
 
Tietosuojaseloste on saatavilla: 

• Tukipilarin kotisivulla: tukipilari.fi 

• Tukipilarin toimistolla 

• pyydettäessä Tukipilari voi lähettää tietosuojaselosteen postitettuna tai 
sähköpostitse. 

10. Tarkastusoikeus 
 
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa tietonsa Tukipilarilta yhden (1) kerran vuodessa 
maksuttomasti. Pyynnön voi esittää vapaamuotoisesti sähköpostitse, omakätisesti 
allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti. Rekisteröidyn tulee varata Tukipilarille 
tapaamisaika, jolloin tiedot luovutetaan hänelle. Tukipilari tarkistaa henkilöllisyyden 
kuvallisesta henkilökortista ennen tietojen luovutusta. Tarkastusoikeuden epäämisestä 
annetaan kirjallinen todistus. 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
 

Henkilö voi vaatia virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon 
korjaamista, oikaisemista tai täydentämistä. Pyydämme lähettämään pyynnön korjauksesta 
Tukipilarille sähköpostitse tai kirjallisesti. 

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai 
täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, 
puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon viivytyksettä. Tiedon korjaamisesta päättää 
rekisterinpitäjä. 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
 
Omien tietojensa käsittelyn voi kieltää ottamalla Tukipilariin yhteyttä:  

suunnittelija, p. 040 557 4646 tai minna.mielonen@tukipilari.fi 

toiminnanjohtaja p. 044 554 4047.  

mailto:minna.mielonen@tukipilari.fi

