
 
 

Laatimispäivämäärä 15.05.2018 
 
REKISTERISELOSTE 

   

1. Rekisterinpitäjä  
 

Nimi: Suomen Luustoliitto ry  
Osoite: Köydenpunojankatu 8 G, 00180 Helsinki  
Muut yhteystiedot: 050 539 1441, toimisto@luustoliitto.fi  

 
2. Rekisterin 
yhteyshenkilö  
 

 
Nimi: Sanna Paakki 
Puhelin: 050 539 1441  
Sähköposti: toimisto@luustoliitto.fi  

 
3. Tietosuojavastaavan 
yhteystiedot  
 

 
 
Tietosuojavastaavaa ei ole vielä nimitetty.  

 
4. Rekisterin nimi  
 

 
Suomen Luustoliitto ry:n jäsenrekisteri  

 
5. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus  
 

1) hoitaa keskitetysti jäsenyhdistysten jäsenrekisterit 
2) hoitaa keskitetysti jäsenlehden postitus 
3) hoitaa keskitetysti jäsenmaksujen ja jäsenkorttien postitus 
4) kerätä jäsenrekisteristä säännöllistä yleistä seurantatietoa 
5) hoitaa sekä alueellista, että valtakunnallista viestintää jäsenille 
6) tarjota jäsenrekisteri jäsenyhdistystensä käyttöön tarvittaessa 

jäsentiedottamista ja jäsenmaksujen tarkistamista varten 

 
6. Rekisterin tietosisältö  
 

 
Rekisteri sisältää vähintään seuraavat tiedot jäsenistä: 
- Yhdistyksen nimi (mihin yhdistykseen jäsen kuuluu), nimi, osoitetiedot, 
syntymäaika, sukupuoli. Yksittäistapauksissa rekisteri sisältää rekisteröidyn 
puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.  

 
7. Säännönmukaiset 
tietolähteet  
 

 
1) henkilö täyttää jäsenhakemuksen  
2) kukin henkilö itse tai omainen voi tehdä päivityksen suoraan liittoon 

(eroaminen, osoitteenmuutos, kuolemantapaus) 
3) kunkin yhdistyksen jäsenrekisterinhoidosta vastaava henkilö ilmoittaa 

yhdistyksen hallituksen kokouksen jälkeen yhdistyksen uudet jäsenet 
ja eronneet 

4) em. henkilö ilmoittaa lehden aineiston jättöön mennessä uudet 
jäsenet ja tietojen muutokset 

 
8. Tiedon säilytysaika  

 
Tiedot poistetaan, kun liitto on saanut jäsenen eroilmoituksen ja hänen 
tietojensa käsittelylle ei ole enää asetuksenmukaista perustetta. 

9. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset  

Jäsenyhdistykset saavat osoitteet pyynnöstä. Lehden postituksen osalta 
aineiston jättöaikana (4/v) osoitteet toimitetaan painoon. Helmi-maliskuussa 
(1/v) aineisto toimitetaan jäsenmaksulomakkeet ja jäsenkortit painavaan 
organisaatioon.   

10. Tietojen siirto EU:n tai 
ETA:n ulkopuolelle  

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
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11. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet  

A. Manuaalinen aineisto  
Säilytys yhdistyksissä (jäsenhakemuslomakkeet) 
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot  
Henkilötietorekisteri säilytetään jäsenrekisterin ylläpitäjän Selkotieto Oy / Web-
Media Oy:n Netti-Jäseri suojatulla pilvipalvelimella. Netti-Jäserissä on käytössä 
ainoastaan yhdellä koneella ja rekisterissä olevia tietoja voi käsitellä ainoastaan 
rekisterin yhteyshenkilö, joilla on käyttäjätunnus ja salasana.  

12. Rekisteröidyn 
oikeudet  

 
A. Oikeus saada pääsy tietoihin EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan 

rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. 
Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.  
 

B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle EU 2016/679:n 77. artiklan 
mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen 
käsittelyssä rikotaan asetusta.  
 
 

C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan 
rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan 
virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.  
 

D. Oikeus poistaa tiedot EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on 
oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat 
henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan rekisterin 
yhteyshenkilölle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisissä 
rekistereissä.  
 

E.  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen EU 2016/679:n 20. artiklan 
mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä 
toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai 
sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös 
oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se 
on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. 
Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta lakisääteisissä 
rekistereissä.  

 

13. Tietoja 
käsittelevät 
tahot  

Suomen Luustoliitto ry ja sen jäsenyhdistykset, sekä Selkotieto Oy / Web-Media 
 Oy palvelun ylläpitäjänä. 

 
 


