TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

19.2.2018

Nimi

Suomen Vaskuliittiyhdistys ry
Osoite

puheenjohtaja Kari Vainikka
Lastaajankatu 4 C 38
33560 Tampere
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 050 324 1270
kari.vainikka(at)kotiposti.net
Nimi
2
Mailis Suhonen
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Apilakatu 6 A
koskevissa 11120 Riihimäki
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
p. 050 585 9985
mailis.suhonen(at)gmail.com
3
jäsenrekisteri
Rekisterin
nimi
4
Käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen
Henkilötieto- ylläpito ja kehittäminen sekä myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta.
jen käsittelyn Henkilötietojen käsittely perustuu Suomen Vaskuliittiyhdistys ry:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen
tarkoitus
ylläpitää jäsenrekisteriä.
Rekisteröidyn jäsenen terveystiedon käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen
Lasten henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että vanhempainvastuunkantaja on antanyt tähän
nimenomaisen suostumuksensa tai valtuutuksensa.
Jäsentietoja säilytetään niin kauan, kunnes henkilötietolain tarkoittamaa rekisteröintiperustetta ei
enää ole, eivätkä tiedot ole toiminnan kannalta enää tarpeellisia.Jäsenen erotessa tiedot hävitetään
pääsääntöisesti sen jälkeen, kun jäsenyysasioiden hoito ei enää tietojen säilyttämistä edellytä, ellei
esim. kirjanpitolaki tai muu laki edellytä jäsentietojen säilyttämistä.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteröidyn etu- ja sukunimi tai yhteisön/yrityksen nimi
Rekisteröidyn kotiosoite
Rekisteröidyn puhelinnumero
Rekisteröidyn sähköpostiosoite
Rekisteröidyn jäsennumero
sekä varsinaisilta jäseniltä lisäksi
rekisteröidyn syntymävuosi ja vaskuliittilaji

6
Tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan ilmoituksella
Säännönmu- jäsenhakemuslomakkeen kautta.
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Nimi- ja osoitetietoja voidaan luovuttaa Suomen Vaskuliittiyhdistys ry:n kattojärjestölle Suomen
Tietojen
Reumaliitto ry:lle jäsenetujen ja Reuma-lehden saamista varten.
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne
on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Suomen Vaskuliittiyhdistys ry:n jäsenasioiden hoitajan omistamalla
tietokoneella, joka on asianmukaisesti suojattu ja sijaitsee lukitussa tilassa, jossa on lisäksi
kuvavarmenteinen turvapalvelu. Lisäksi tiedot säilytetään yhdistyksen kotisivujen jäsenrekisterissä,
joka on palveluntuottajan toimesta suojattu asianmukaisesti ja joihin pääsy vain asianmukaisilla
henkilöillä.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut
tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Jäsen näkee omat tietonsa
yhdistyksen jäsensivuilta.
Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä ja toimitettava se tämän
lomakkeen kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

11
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidyn vaatimuksesta tai rekisteröidyn
Oikeus vaatia ilmoittaessa muutoksista oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn
tiedon
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
korjaamista
Korjaamispyyntö on toimitettava kirjallisesti asianomaiselle rekisterinpitäjälle tämän lomakkeen
kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 § mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle
valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan Unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa
rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen
henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

