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REKISTERISELOSTE: Luustoliiton koulutetut vertaiset 
 
1. Rekisterinpitäjä 

Suomen Luustoliitto ry 
Köydenpunojankatu 8 G, 00180 Helsinki 
050 539 1441  
 

2. Rekisterin yhteyshenkilöt 
Jenny Lohikivi 
jenny.lohikivi@luustoliitto.fi 
050 512 9117 
 
Tiina Kuronen 
tiina.kuronen@luustoliitto.fi 
050 442 3999 
 

3. Tietosuojavastaava 
Ansa Holm 
ansa.holm@luustoliitto.fi 
050 303 8129 
 

4. Rekisterin nimi 
Luustoliiton koulutetut vertaiset 
 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietoja käytetään Luustoliiton vertaiskuntoutujien toiminnasta ja tapaamisista sekä ajankohtaisista 
teemoista tiedottamiseen. Lisäksi henkilötietoja käytetään vertaiskuntoutujan tehtävistä tiedottamiseen. 
Rekisteri sisältää Luustoliiton järjestämään vertaiskoulutukseen ilmoittautuneiden henkilöiden yhteystie-
dot 23.3.2018 lähtien. 
 
Koulutuksen käyneet henkilöt, jotka aikovat toimia vertaiskuntoutujana, solmivat Luustoliiton kanssa ver-
taiskuntoutujan sopimuksen.  
 

6. Käsiteltävät henkilötiedot 
Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot: nimi, syntymäaika, puhelinnumero, sähköposti, osoitetiedot ja 
asuinpaikka.  Lisäksi tieto mahdollisesta osallistumisesta Luustoliiton kuntoutumiskurssille (verkkokurssi, 
Luustokurssi tai sopeutumisvalmennuskurssi) ja onko henkilö solminut Suomen Luustoliiton vertaiskun-
toutujan sopimuksen sekä salliiko henkilö sähköpostiosoitteensa liittämisen vertaiskuntoutujien sähkö-
postituslistalle. Rekisterin tietoja voidaan käyttää anonymisoidusti Luustoliitossa toiminnan seurannassa 
ja raportoinnissa. 
 

7. Tietolähteet 
Tietolähteenä toimii rekisteröity itse ilmoittautuessaan Luustoliiton vertaiskuntoutujaksi tai vertaiskoulu-
tukseen nettisivujen kautta, sähköpostitse, puhelimitse tai henkilökohtaisesti.  
 

8. Tietojen luovutukset ja siirrot  
Rekisterin henkilötietoja käsittelee vain Kohdassa 2 nimetyt rekisterin yhteyshenkilöt. Rekisterin henkilö-
tietoja ei luovuteta eikä siirretä rekisterin ulkopuolisille tahoille.  
 

9. Tietojen suojaus ja säilytysajat 
 
A. Manuaalinen aineisto  
Vertaiskuntoutujien sopimukset ja vertaiskuntoutujien rekisteri lukollisessa kassakaapissa, johon pääsy 
on ainoastaan Luustoliiton tietosuojavastaavalla.  
 
B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot 
Vertaiskuntoutujien rekisteri säilytetään suojatussa pilvipalvelussa. Palveluun pääsy on suojattu käyttä-
jätunnuksella ja salasanalla. Lisäksi rekisteridokumentti on salasanasuojattu. 
Rekisterin henkilötietoja käsittelee vain rekisterin yhteyshenkilö.  
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Henkilötiedot poistetaan rekisteristä jäsenen sitä itse pyytäessä. Lisäksi henkilötiedot voidaan poistaa re-
kisteristä, jos henkilön yhteystiedot eivät ole enää käytössä. 
 

10. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheel-
lisen tiedon oikaisua tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia tiedon käsittelyn rajoittamista 
tai vastustaa tiedon siirtämistä järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostu-
muksensa tai muuttaa sitä. 
 

11. Yhteydenotot 
Kaikki tätä selostetta ja rekisteriä koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilö-
kohtaisesti kohdassa 2 nimetylle yhteyshenkilölle. 
 

12. Tietosuojaselosteen muutokset 
Mikäli tätä selostetta muutetaan, muutospäivämäärä merkitään selosteeseen. Mikäli muutokset ovat 
merkittäviä, niistä informoidaan rekisterin jäseniä sähköpostitse.  


