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Nimi (y-tunnus)

4
Henkilötieto-
jen käsittelyn
tarkoitus

3
Rekisterin
nimi

Osoite

1
Rekisterin-
pitäjä

2
Yhteyshenki-
lö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

Muut yhteyst iedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

LaatimispäiväLue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa lii tettä.

Muut yhteyst iedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

Osoite

5
Rekisterin
tietosisältö

6
Säännön-
mukaiset
tietolähteet

Tyhjennä lomake

10.9.0212

AFS Intercultural Programs Finland ry

PL 231, Yrjönkatu I C 18, 00121 Helsinki

Satu Kuivalainen

PL 231, Yrjönkatu 1 C 18, 00121 Helsinki

050 515 0044, satu@afs.org
AFS Global / Global Link. Rekisteri vaihto-oppilaista, isäntäperheistä, vapaaehtoisista ja 
yhdistyksen jäsenistä.

Vaihto-oppilastoiminta, isäntäperhetoiminta, vapaaehtoistoiminta.

Yhdistyksessä nykyisin ja aiemmin toimivien henkilöiden yhteystietoja. Sisältää henkilö- ja 
arkaluonteisia tietoja kuten nimi, syntymäaika, yhteystiedot sekä muita tietoja, jotka ovat 
tarpeeellisia vaihto-oppilastoiminnan toteuttamista varten. Yhdistyksen jäsenrekisteri.

Vaihto-oppilashakemus, isäntäperhehakemus, ilmoittautumislomake vapaaehtoiseksi, 
lisätietopyynnöt.



8
Tietojen siir-
to EU:n tai
ETA:n ulko-
puolelle
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12
Muut henki-
lötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

B ATK:lla käsiteltävät t iedot

A Manuaalinen aineisto

6
Säännön-
mukaiset
tietolähteet
(jatkoa)

7
Tietojen
säännönmu-
kaiset luovu-
tukset

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

10
Tarkastus-
oikeus

11
Oikeus vaa-
tia tiedon
korjaamista

Vaihto-oppilaiden ja isäntäperheiden tietoa luovutetaan vastapuolen kotimaahan sekä 
AFS:n parissa toimiville vaihto-oppilastoiminnan järjestämistä varten. Tietoja luovutetaan 
AFS:n työntekijöille, vapaaehtoistyöntekijöille, isäntäperheille ja vaihto-oppilaille 
Suomessa sekä ulkomailla.

Henkilörekisteri on käytössä EU:n / ETA:n ulkopuolella niissä maissa, joiden kanssa AFS 
harjoittaa vaihto-oppilastoimintaa.

Tiedonkäsittely rajataan niin, että kukin käsittelee vain vaihto-oppilastoiminnassa 
tarvitsemiaan tietoja.

Jokaiselle on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Yhdistyksen 
jäsenlistan saavat tarkistaa kaikki yhdistyksen jäsenet. Tarkistuspyynnöt tulee lähettää 
kirjallisena sähköpostitse satu@afs.org tai postitse AFS, Satu Kuivalainen, PL 231, 00121 
Helsinki.

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisteriin hänestä tallennettujen tietojen korjaamista. 
Korjaamisvaatimukset tulee lähettää kirjallisena sähköpostitse satu@afs.org tai postitse 
AFS, Satu Kuivalainen, PL 231, 00121 Helsinki.

 Henkilörekisterin tietoja voidaan käyttää vaihto-oppilastoiminnasta tiedottamiseen. 
Jokaisella on oikeus pyytää, että hänen tietojaan ei käytetä tiedotustarkoituksiin.

Tulosta


