
1. Rekisterinpitäjä 
 
Suomen Caritas ry ylläpitää lahjoittajarekisteriään osoitteessa Kuusitie 6, 00270 
Helsinki. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö on järjestökordinaattori Adriana 
Saarialho, caritas@caritas.fi, +358 400 911 874. 
 
2. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on saatujen lahjoitusten kohdentaminen valitulle 
kohteelle sekä muut kirjanpitoon ja laskutukseen liittyvät toimenpiteet. 
Henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys ko. toimenpiteille. Henkilötietojen 
käsittelyn perusteena on lahjoittajasuhde eli asiakkuus, joka astuu voimaan 
lahjoituksen tekemisestä esimerkiksi verkkosivuston, tilisiirron tai Mobilepayn 
välityksellä taikka varainhankinnallisen tuotteen ostosta. 
 
Lahjoittajan henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat 

- Lahjoittajan tunnistaminen  
- Lahjoittajaviestintä lahjoitusvarojen käytöstä ja niiden tarpeesta  
- Lahjoittamiseen liittyvän suhteen hoito, analysointi ja kehittäminen sekä 

tilastointi  
- Markkinointi ja etämyynti, kuten suoramarkkinointi, digimarkkinointi, 

tuotemarkkinointi, lahjoituspyynnöt ja tapahtumakutsut 
 
3. Rekisterin tietosisältö 
 
Suomen Caritas voi käsitellä jäsentensä seuraavia tietoja: 
- nimi 
- osoite 
- sähköpostiosoite 
- puhelinnumero 
- lupatiedot (tiedotuslupa ym.) 
- yhteydenpitokieli 
- lahjoitustiedot (lahjoituskohteet, -summat ja päivämäärät) 
- laskutustiedot 
- maksutapahtumien tiedot ja maksunvälitystiedot. 
 
Suomen Caritas säilyttää vain järjestön toiminnan ja tietojen käyttötarkoituksen 
kannalta tarpeelliset tiedot, joiden käsittelylle on olemassa lailliset edellytykset. 
Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai 
tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, hävitetään tietoturvallisesti. 
 
4. Säännönmukaiset tietolähteet 
 
Lahjoittajia koskevia henkilötietoja voi tallentua Caritaksen järjestelmiin lahjoitusten 
yhteydessä, mm.: 
 
- lahjoittajan tehdessä lahjoituksen Caritaksen verkkosivuilla 
- lahjoittajan tehdessä Caritakselle tilisiirron 
- lahjoittajan tehdessä Caritakselle Mobilepay-lahjoituksen 
- lahjoittajan tehdessä Caritaksen kanssa kuukausilahjoitussopimuksen 



 
5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
 
Lahjoittajarekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 
 
6. Rekisterin suojaukset periaatteet 

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan sähköisessä muodossa Suomen Caritaksen 
asiakashallintajärjestelmässä. Järjestelmä on suojattu riittävin teknisin suojatoimin ja 
siihen on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä 
hoitamiseksi. Pääsy tietoihin on rajattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.  

  
7. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut 
tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon 
täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien 
henkilötietojen poistamista rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n 
yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn 
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti 
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää 
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-
asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 
 
 


