
FFD:n lahjoitusrekisterin tietosuojaseloste 

 

Food and Forest Development Finland (FFD) on suomalainen kehitysyhteistyöjärjestö, joka tukee 

kehitysmaiden maa- ja metsätaloustuottajia. Tämä rekisteriseloste koskee järjestön lahjoittajien 

henkilötietojen käsittelyä. FFD vastaa rekisterinpitäjänä tietojen käsittelystä. 

FFD kerää henkilötietoja aineettoman lahjan verkkokaupan ostoista sekä verkkopankin kautta 

tehtävistä lahjoituksista. FFD käsittelee jäsentensä henkilötietoja pääasiallisesti lahjoitusten 

varmentamiseen ja seurantaan, lahjoitusten asiakaspalveluun sekä lahjoittajille tehtävään 

tiedottamiseen ja varainhankintaan. Lahjoitusrekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. 

 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 

Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development ry 

Tiina Huvio, tiina.huvio@ffd.fi 

Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus. Hallituksen jäsenten yhteystiedot ovat saatavilla 

yhdistysrekisterin sekä FFD:n verkkosivujen kautta. 

 

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet 

- Koko nimi 

- Lahjan saajan nimi (etunimi tai nimimerkki riittää) 

- Lahjoittajan osoite 

- Sähköpostiosoite 

- Puhelinnumero 

- Saako lahjoittajalle lähettää sähköpostitse lisää tietoa FFD:n keräyksestä ja hankkeista  

- Salliiko lahjoittaja tekstiviestit FFD:ltä 

- Kunkin lahjoituksen summa ja laji 

Tiedot saadaan lahjoittajalta itseltään aineettoman lahjan verkkokaupassa tehtävien ostojen tai 

kuukausilahjoituksen aktivoimisen yhteydessä. 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperusteet  

Henkilötietoja käytetään lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi: 

- Lahjoituksien seurantaan ja varmentamiseen 

- Lahjoittajille tehtävään asiakaspalveluun 

- Lahjoittajalle tehtävään tiedottamiseen ja varainhankintaan, mikäli lahjoittaja sen sallii 

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla: 

- Suostumus: Voimme käsitellä lahjoittajan tietoja suostumuksen perusteella lahjoituksen 

seurannan toteuttamiseksi sekä lahjoittajan informoimiseksi FFD:n keräyksistä ja 

hankkeista. 
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- Sopimus: Voimme käsitellä kuukausilahjoittajan tietoja tämän aktivoitua lahjoituksen 

verkkopankissaan. 

 

Tietojen säilytysaika 

Säilytämme jäsenen tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten 

toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Lahjoittaja voi halutessaan 

vaikuttaa tietojen säilytysaikaan tämän asiakirjan mukaisesti. 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

Tietojen keräämiseen ja käsittelyyn voi vaikuttaa seuraavilla tavoilla: 

- Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Lahjoittajalla on oikeus tarkastaa 

hänestä tallennetut henkilötiedot. Lahjoittajan pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai 

täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai 

vanhentuneet henkilötiedot. 

- Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen: Jäsen voi saada antamansa henkilötiedot 

siirretyksi itselleen tai toiselle rekisterinpitäjälle ottamalla yhteyttä tämän rekisteriselosteen 

alussa mainittuun osoitteeseen. Edellytyksenä kuitenkin on, että kyse on tiedoista, jotka 

lahjoittaja on antanut, ja niitä käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen 

perusteella. 

- Suostumuksen peruuttaminen: Lahjoittaja voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen 

milloin tahansa ottamalla yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuun osoitteeseen 

taikka muilla erikseen tarjotuin keinoin. 

- Valitusoikeus: Lahjoittajalla on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että 

hänen tietojaan on käsitelty tämän rekisteriselosteen ja kulloinkin voimassaolevan 

lainsäädännön vastaisesi. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tämän 

rekisteriselosteen lopusta. 

 

Tietojen luovutukset ja siirrot EU/ETA-alueen ulkopuolelle 

Tiedot ovat yksinomaan FFD:n käyttöön, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. 

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Rekisterin palveluntarjoajat ovat 

suomalaiset yritykset Holvi Payment Services Oy ja OP-ryhmä. 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi 

oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. 

Rekisterin käyttöoikeus on vain määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.  

Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Tiedot on kerätty tietokantoihin, 

joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. 



 

Yhteydenotot 

 

Tähän rekisteriselosteen liittyvät tiedustelut voi lähettää rekisteriselosteen alussa mainitulle 

henkilölle. 

 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot: 

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki 

Postiosoite: PL 800 00521 Helsinki 

Vaihde: 029 56 66700 

Sähköposti: tietosuoja@om.fi 

 


