Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.
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Rekisterinpitäjä

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä

30.4.2016

Nimi

Suomen Punainen Risti / Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa)
Osoite

PL 168, 00141 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Nimi
2
Valmiuskoordinaattori Arsi Veikkolainen
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä PL 168, 00141 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
020 701 2137, arsi.veikkolainen@redcross.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Vapepan toiminnanohjausjärjestelmä OHTO

5
Rekisterin
tietosisältö

Vapaaehtoisen osalta seuraavia henkilötietoja: nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite,
syntymäaika, hälytysryhmän jäsenyys, käydyt koulutukset ja myönnetyt huomionosoitukset.
Hälytysryhmän osalta seuraavia henkilötietoja: jäsenet, ylläpitäjä, hälyttäjät.
Hälytystehtävien osalta seuraavia henkilötietoja: hälytyksen tehneen viranomaisen nimi ja
toimenkuva, hälytyksen vastaanottaneen valmiuspäivystäjän nimi ja yhteystiedot, hälytystehtävää
johtaneen Vapepa-johtajan nimi ja yhteystiedot sekä hälytystehtävään hälytettyjen henkilöiden nimet
ja yhteystiedot.

OHTOn avulla ylläpidetään tietoa Vapepan henkilö- ja materiaalivoimavaroista sekä toteutuneesta
auttamis- ja muusta toiminnasta Suomessa, hälytetään vapaaehtoisia ja kehitetään
vapaaehtoistoimintaa.
Vapepan hälytysryhmiin kuuluvien henkilöiden yhteystietoja kerätään, jotta heidät voidaan tavoittaa
kutsuttaessa heitä auttamis- ja pelastustehtäviin sekä lähettää heille tietoa Vapepan toiminnasta.
Toimikuntien puheenjohtajien, sihteereiden sekä yhdyshenkilöiden yhteystietoja kerätään, jotta heille
voidaan lähettää tietoa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnasta.
Tietoja voidaan käyttää Extranet kirjautumisen tunnistautumiseen.
Toimintaraporttiin kerätään toimintaa johtaneen viranomaisen ja Vapepa-johtajan sekä hälytyksen
vastaanottajan nimet, jotta toiminnasta voidaan sovitusti raportoida toimintaa johtaneelle
viranomaisille.

6
Säännönmukaiset tietolähteet

Vapaaehtoinen voi itse kirjautua järjestelmään ja ylläpitää omia tietojaan sekä nähdä oman ryhmänsä
jäsenten yhteystiedot. Hälytysryhmän ylläpitäjä voi ylläpitää oman ryhmänsä jäsenten yhteystietoja.
Toimikunnan luottamushenkilö voi ylläpitää toimikuntansa alaisuudessa olevia hälytysryhmiä ja
niiden jäseniä. Valmiuspäällikkö ja pääkäyttäjät pystyvät ylläpitämään toimikuntia, hälytysryhmiä ja
niiden jäseniä valtakunnallisesti.
Hälytystehtävän yhteydessä joko hälytyksen vastaanottava valmiuspäivystäjä tai sitä johtava
Vapepa-johtaja kirjaa viranomaisen nimen ja toimenkuvan OHTOon.
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7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

Yhteistyöviranomaisilla on oikeus saada tietoa liittyen hälytysryhmien ja henkilöiden hälyttämiseen
pelastustehtäviin sekä alueen vapaaehtoisresurssien määrään. Jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöillä on
oikeus saada yhteenvetotietoa oman jäsenjärjestönsä vapaaehtoisten määristä ja hälytystehtäviin
osallistumisen määristä.

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

OHTOa käytetään www-selaimella salatun https-yhteyden yli. Palvelun käyttö ja siihen tallennettujen
tietojen käyttö on suojattu sovelluksen omalla käyttäjähallinnalla. Pääkäyttäjinä ja
käyttäjähallinnoijina toimii kaksi suunnittelijaa Suomen Punaisen Ristin keskustoimistossa.

