
TIETOSUOJASELOSTE 

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja (henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§). 

Laatimispäivä 25.5.2018. 

Päivitetty  7.8.2018 lisätty sukupuolen rekisteröinti 
 11.4.2019 muutettu yhteyshenkilö 
 24.4.2020 muutettu yhteyshenkilö 
 

 

Rekisterinpitäjä:  Turun Seudun Nivelyhdistys ry 
  Lonttistentie 9 B 15 
  20100 Turku 
 

Yhteyshenkilö Hanna Okodugha 
rekisteriä koskevissa p. 040 351 3833 
kysymyksissä: hanna.okodugha@nivelposti.fi 
 

Rekisterin nimi: Turun Seudun Nivelyhdistys ry – Åbonejdens Förening för Ledpatienter 
rf:n 
  jäsenrekisteri 
   
 

Henkilötietojen Rekisteriä käytetään yhdistyksen yhdistyslain (503/1989) 11§  
käsittelyn tarkoitus: mukaisena jäsenluettelona. Lisäksi rekisterin tietoja käytetään 

yhdistyksen jäsenmaksujen laskuttamiseen ja maksujen seurantaan, 
liikuntaryhmien ja muiden tapahtumien osallistujien hallintaan ja 
osallistujalistojen laadintaan. 

 
 
Rekisterin 
tietosisältö: Yhdistyksen sääntöjen mukaisten velvotteiden tai lain asettamien 

velvotteiden täyttämisen vuoksi kerättävät ja säilytettävät tiedot: 
-jäsenen etu- ja sukunimi 
-postiosoite 
-puhelinnumero 
-sähköpostiosoite 
-tieto laskutetuista ja maksetuista jäsenmaksuista 
-jäsenen ilmoittautumiset ja osallistumiset yhdistyksen järjestämiin 
liikuntaryhmiin tai muihin tapahtumiin 
-jäsenen mukanaolo luottamustoimissa 
-jäsenen mukanaolo vapaaehtoistyössä 
 
Rekisteröidyn suostumuksella kerätään: 
-syntymäaika 
-nivelvaiva 
- sukupuoli 
 

mailto:hanna.okodugha@nivelposti.fi


Tallennamme rekisteriin tietoja myös Nivelposti-lehden mainostajista, 
retkien ja liikuntaryhmien osallistujista ja Nivelpostilehden tilaajista. 
Liikuntaryhmiin voivat osallistua muiden Tule-yhdistysten sekä Turun 
Seudun Parkinson -yhdistyksen ja Turun seudun Kehitysvammaisten 
Tuki ry:n jäsenet yhdistysten välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. 
Tämän vuoksi osallistujien henkilötietoja tarvitaan. Tallennamme ja 
käsittelemme tietoja ainoastaan toiminnan toteutuksen, tilastoinnin ja 
laskutuksen vaatimassa laajuudessa. 
 

 

Säännönmukaiset 
tietolähteet: Henkilötiedot saadaan jäseneksi hakevalta itseltään jäseneksi 

hakemisen yhteydessä. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan 
henkilötiedoissaan tapahtuneista muutoksista jäsenrekisterin 
ylläpitäjälle. 

 
 
 
Tietojen säännönmukai- 
set luovutukset: Jäsenen tietoja voidaan luovuttaa jäsenen erikseen antaman 

suostumuksen perusteella yhdistyksen toiminnan vaatimassa 
laajuudessa. Jäsenen tietoja voidaan luovuttaa yhdistyksen sääntöjen 
mukaisten velvotteiden tai lain asettamien velvotteiden täyttämisen 
vuoksi. 

 
Rekisteriin merkityt nimi- ja osoitetiedot voidaan luovuttaa 
yhteistyökumppanille kirjallisen toimeksiannon perusteella tapahtuvaa 
henkilötietojen käsittelyä varten. Tämä sisältää esim. tietojen 
luovutuksen painotalolle jäsenlehden postitusta varten tai 
matkanjärjestäjälle retkien yhteydessä.  

 
 
Tietojen siirto EU:n 
tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
 
Rekisterin suojauksen 
periaatteet:  Manuaalinen aineisto: 

Manuaalisesti säilytettävien tietojen suojaus perustuu fyysiseen 
lukitukseen, henkilöstön yleiseen vaitiolovelvollisuuteen ja 
vaitiolovelvollisuudesta laadittuun kirjalliseen sopimukseen. 
 
 
ATK:lla käsiteltävät tiedot: 
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain 
nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana 
järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantaan, joka ovat palomuurein, 
salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattu. Tietokanta ja sen 
varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi 
vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Jäsenrekisteri on hankittu Flo Apps 



Oy:ltä, joka toimii palveluntuottajana. Järjestelmä sijaitsee Planetta 
Internet Oy:n isännöimällä palvelimella, joka on laitesalissa Helsingin 
Pasilassa. Tila on ilmastoitu ja vartioitu ympäri vuorokauden.  

 
 
Rekisteröidyn oikeudet: Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa 

tarkastukseen kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa 
itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia 
virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset 
perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai 
muuttaa sitä. 

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös 
vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä 
rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella 
vastustaa käsittelyä. Reksiterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta 
vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.  

 
Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai 

pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen 
käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

 
  
Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät  
oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon 

henkilötietojensa käyttämisestä. 
 
 
Henkilötietojen  
säilytysaika: Säilytämme henkilötietoja vähintään jäsenyyden keston ajan ottaen 

huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. 
kirjapitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö 
ja arkistointia koskevat vaatimukset 

 Muiden kuin jäsenten tiedot poistetaan liikuntaryhmän tai retken 
toteutuksen ja maksujen kuittautumisen jälkeen. 

  
Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti 
sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi 
rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla 
varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn 
tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä 
henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot 
viipymättä. 

 
 
 
 
 



Tietosuojaselosteen 

muutokset: Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville 
selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme 
informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai 
laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että 
sivuillamme tai toimistollamme käydään säännöllisesti huomioimassa 
mahdolliset muutokset selosteessa.   


