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Suomen Luustoliitto ry:n VERKKOKURSSEILLE HAKIJOIDEN REKISTERISELOSTE 
Laadittu 25.5.2018. Päivitetty viimeksi 13.1.2019. 
 
 
1. Rekisterinpitäjä 

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

2. Rekisterin yhteyshenkilö  
Pauliina Tamminen, pauliina.tamminen@luustoliitto.fi, 050 371 4558 
 

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

4. Rekisterin nimi 
Luustoliiton verkkokursseille hakijat  
 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on osallistujien valinta Suomen Luustoliiton järjestämille verk-
kokursseille.  
 

6. Käsiteltävät henkilötiedot 
Suomen Luustoliiton järjestämiä kuntoutuskursseja rahoittaa STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avus-
tuskeskus). Henkilötietojen kerääminen perustuu STEAn avustusehtoihin. Kurssille hakeminen ja osal-
listuminen edellyttää tämän rekisteriselosteen hyväksymistä.  
 
Verkkokurssien osallistujavalintaa varten kerättävät tiedot:  

• Nimi  
• Sähköpostiosoite  
• Puhelinnumero 
• Asuinpaikkakunta 
• Ikä 
• Todettuun osteoporoosiin/osteopeniaan liittyvä tieto 
• Tiedot mahdollisesta aiemmasta osallistumisesta vastaaville kuntoutuskursseille 
• Arvio terveydentilasta 
• Arvio taloudellisesta tilanteesta 
• Kuvaus elämäntilanteesta ja verkkokurssin tarpeesta 

 
Lisäksi verkkokurssien käytännön toteuttamista varten kerättävät tiedot:  

• Mahdollisuudesta käyttää verkkokurssilla omaa tietokonetta/tablettia/älypuhelinta 
• Valmiudesta sitoutua verkkokurssille aktiivisella otteella 

 
7. Tietolähteet 

Käsiteltävät henkilötiedot ovat verkkokurssille hakeneen henkilön hakemuksessaan ilmoittamat tiedot.   
 

8. Tietojen luovutukset ja siirrot  
Rekisterin henkilötietoja käsittelevät Suomen Luustoliiton verkkokursseista vastaavat työntekijät. Rekis-
terin henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 
 

9. Tietojen suojaus ja säilytysajat 
Suomen Luustoliiton järjestämiä kuntoutuskursseja rahoittaa STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avus-
tuskeskus). Henkilötietojen säilytysaika on STEAn avustusehtojen edellyttämä 8 vuotta.  
 
Rekisteri säilytetään Selkotieto Oy/Web-Media Oy:n Netti-Jäserin suojatulla pilvipalvelimella. Käyttä-
jätunnuksin ja salasanoin suojattuun rekisteriin on pääsy ainoastaan Luustoliiton verkkokursseista vas-
taavilla työntekijöillä. Kohdassa 6 mainitut tiedot siirretään järjestelmään viipymättä Luustoliiton ilmoit-
tautumisjärjestelmästä. Rekisteripalvelun toimittaja (Selkotieto Oy /Web-Media Oy:n Netti-Jäseri) ei 
käsittele henkilötietoja muuten kuin Luustoliiton pyynnöstä järjestelmän ongelmatilanteiden selvittä-
miseksi tai huollon yhteydessä.  
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Verkkokurssit toteutetaan tietoturvallisessa Movendos mCoach-etävalmennuspalvelussa. Luustoliiton 
verkkokursseista vastaavat työntekijät luovat ennen verkkokurssin alkua kaikille kurssille valituille käyt-
täjätunnukset mikä edellyttää henkilöiden nimen ja sähköpostiosoitteen kirjaamista mCoach-etäval-
mennuspalveluun. Luustoliiton verkkokursseista vastaavat työntekijät poistavat verkkokurssilaisten 
henkilötiedot mCoach-etävalmennuspalvelusta pysyvästi kurssin päätyttyä. Etävalmennuspalvelu on 
suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin ja sinne on pääsy ainoastaan Luustoliiton verkkokursseista vas-
taavilla työntekijöillä. Movendos mCoach-etävalmennuspalvelun toimittaja ei käsittele ko. järjestel-
mässä olevia tietoa muuten kuin Luustoliiton verkkokursseista vastaavien työntekijöillä pyynnöstä jär-
jestelmän ongelmatilanteiden selvittämiseksi tai huollon yhteydessä.  
 

10. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen 
tiedon oikaisua tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia tiedon käsittelyn rajoittamista tai 
vastustaa tiedon siirtämistä järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus muuttaa suostumus-
taan. Kaikki edellä mainitut tilanteet voivat johtaa siihen, ettei ko. henkilö voi hakea ja/tai osallistua verk-
kokurssille.  

 
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.  


