
Vapaaehtoisen henkilötietojen käsittely

1. Rekisterinpitäjä ja tämän yhteystiedot

Tämä seloste kattaa DocPoint-elokuvatapahtumat ry:n ylläpitämän vapaaehtoisrekisterin

DocPoint-elokuvatapahtumat ry ylläpitää vapaaehtoisrekisteriä osoitteessa:

DocPoint-elokuvatapahtumat ry
Simonkatu 12 B 13
00100 Helsinki

puh. 050 455 8446

DocPointista (info@docpoint.fi) voit kysyä lisää henkilötietoihin liittyvistä asioista.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja sekä käsittelyn oikeusperuste

Keräämme henkilötietojasi, jotta voimme tiedottaa sinulle DocPoint-festivaalin
vapaaehtoistoiminnasta, kuten tulevista infotilaisuuksista, muista tapahtumista ja
mahdollisista kampanjoista, sekä lähettää sinulle DocPointin-festivaalin vapaaehtoisten
ohjeistusta ja informaatiota.

DocPoint - Helsingin dokumenttielokuvafestivaalilta saat sähköpostitse:
− Vapaaehtoisten informaatiomateriaalia
− Muita festivaalin vapaaehtoistoimintaan liittyvää tiedotusmateriaalia, kyselyitä ja
osallistumispyyntöjä
− Kutsut osallistua info- ja koulutustilaisuuksiin
− Kutsun osallistua karonkkaan

Luvallasi yhteystietosi julkaistaan DocPoint-festivaalin aikana kanssasi sovitulla tavalla, jotta
muut ryhmääsi kuuluvat vapaaehtoiset tai muut festivaalin toimijat saavat tarvittaessa sinuun
yhteyden.

Henkilötietojen käsittelyperuste on oikeutettu etu.

3. Mitä tietoja käsittelemme

Keräämme ja tallennamme vapaaehtoisistamme yhteydenpidon ja toiminnan kannalta
tarpeellisia tietoja: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Lisäksi keräämme ja tallennamme tietoa vapaaehtoisen tehtävästä DocPoint-festivaalilla.
Informaatiotilaisuuden, koulutuspäivien ja muiden tapaamisten yhteydessä voi myös olla
tarpeen käsitellä erikseen tietoja erityisruokavaliosta tai erityistarpeista.

4. Mistä saamme tietoja
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Vapaaehtoisrekisteriin keräämme vapaaehtoisen antamia tietoja DocPoint-festivaalille
hakeutumisen yhteydessä tai vapaaehtoisena olon aikana. DocPoint - Helsingin
dokumenttielokuvafestivaalin verkkosivuilla voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi ja täytetyt
henkilötiedot tallennetaan DocPoint-elokuvatapahtumat ry:n vapaaehtoisrekisteriin.

5. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle?

Vapaaehtoiskoordinaattori on valtuutettu DocPoint-elokuvatapahtumat ry:n toimesta
hallinnoimaan DocPoint-festivaalia varten kerättävää vapaaehtoisrekisteriä festivaalin aikana
ja suunnitteluvaiheessa. Hän voi luovuttaa festivaalitiimin muille vastuuhenkilöille ne
henkilötiedot, joita he tarvitsevat tapahtuman järjestämiseksi. Muina aikoina
vapaaehtoisrekisteriä hallinnoi DocPoint-elokuvatapahtumat ry:n tuottaja.

On tapauksia, joissa DocPointin vapaaehtoisrekisteristä siirretään henkilötietoja kolmansille
osapuolille esim. henkilötietojen päivitystä, postitusta tai muuta markkinointia varten. Näissä
tapauksissa DocPointilla on palveluntarjoajien kanssa sopimukset, joissa on otettu huomioon
lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset. Luonnollisesti
palveluntarjoajilla ei ole lupaa käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa tai antaa niitä eteenpäin.

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETAn ulkopuolelle.

6. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään säilytämme niitä?

DocPoint-elokuvatapahtumat ry:n tuottaja vastaa DocPoint-festivaalin
vapaaehtoisrekisteristä, ja siitä että vapaaehtoisten henkilötietoja käsitellään DocPointissa
annettujen ohjeiden mukaisesti. Vapaaehtoisrekisteri säilytetään DocPointin Airtablessa ja
Google Drivessa salasanasuojattuna.

Henkilötietojen siirto DocPointissa esimerkiksi tietojen päivityksen yhteydessä tapahtuu
salasanasuojattuna.

DocPointin asiakasrekisteriin on pääsy vain DocPointin tai rajattujen palveluntarjoajien
työntekijöillä. Näitä palveluntarjoajia ovat asiakasjärjestelmien tai verkkosivualustan
toimittaja. Työntekijät on koulutettu käyttämään tietoja asianmukaisesti ja asiakastietojen
käsittely vaatii salasanatunnistautumista.

Säilytämme vapaaehtoisten tietoja kolmen vuoden ajan viimeisimmän osallistumiskerran
jälkeen, ellei vapaaehtoinen ennen sitä ilmoita, että hän ei enää halua yhteydenottoja
vapaaehtoistoimintaan liittyen. Koulutuspäiviin liittyviä henkilötietoja säilytetään korkeintaan
vuoden ajan. Tapahtumakohtaiset listat säilytetään vain niin kauan, kun on tarpeen, sen
jälkeen ne tuhotaan viipymättä.

7. Oikeutesi rekisteröitynä

Tietosuoja-asetus vahvistaa oikeuksiasi vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn.
Pääsääntöisesti pyyntösi toteutetaan 30 päivän sisällä.



Kun pyynnöt koskevat DocPointin vapaaehtoisrekisteriä, ota yhteyttä DocPointtiin:
info@docpoint.fi

Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat mm.:

Oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty. Voit olla yhteydessä
DocPoint-elokuvatapahtumat ry:n DocPointiin un ja tunnistamisen perusteella sinulle
toimitetaan raportti henkilötiedoista, joita sinusta on tallennettu.

Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen korjaamista. Mikäli huomaat tiedoissasi
puutteita tai virheitä, voit ottaa yhteyttä DocPointiin un ja pyytää korjaukset niihin.

Oikeus pyytää tallentamiemme henkilötietojen poistamista tai rajoittaa niiden käyttöä.
Henkilötietojen käsittely voi perustua sopimukseen, rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai
antamaasi suostumukseen. Pyynnöstäsi henkilötietosi poistetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että
henkilötiedot poistetaan järjestelmistä ja sinua ei voida sen jälkeen enää tunnistaa. Tämä
tarkoittaa myös sitä, että tilastointia ja toiminnan kehittämistä varten säilytettyjä tietoja ei
voida enää uudestaan yhdistää sinuun.

Muista sinulle kuuluvista oikeuksista löydät tietoa Tietosuojavaltuutetun sivuilta:
https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi

Mikäli haluat tietää sinusta tallennetut tiedot tai haluat, että tietosi poistetaan, ota yhteyttä
suoraan info@docpoint.fi

8. Muutokset selosteessa

DocPoint-elokuvatapahtumat ry pyrkii kehittämään palveluitaan ja tarjoamaan uusia tapoja
olla mukana DocPointin tapahtumissa. Tästä seuraa, että myös henkilötietojen
tallentamiseen ja käyttöön saattaa tulla muutoksia. Silloin tietosuojakäytäntöjä päivitetään.
Myös lainsäädännön muutokset voivat asettaa tarpeita muuttaa tätä käytäntöä tai sen osia.
Merkittävistä muutoksista ilmoitetaan vapaaehtoisille erikseen sähköpostilla, kirjeellä,
julkaisuissa tai muilla soveltuvilla tavoilla. Pienemmistä muutoksista ja tarkistuksista
ilmoitamme tässä selosteessa.

Tätä selostetta on viimeksi päivitetty 12.11.2021

9. Keneen voit olla yhteydessä

Mikäli sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käytöstä tai säilytyksestä, voit aina ottaa
yhteyttä meihin soittamalla p.puh. 050 455 8446 tai sähköpostilla info@docpoint.fi
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