
TIETOSUOJASELOSTE  

25.5.2018 

 

Rekisterinpitäjä 
 

Nimi:             Satakunnan Sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 
Osoite:          Visatie 15 B 24, 28360 Pori 
 

Yhteyshenkilö 
 

Nimi:              Jäsensihteeri Merja Majalahti ( vuonna 2018) 
email:            mmajalahti@gmail.com 

Rekisterin nimi Jäsenrekisteri 
 

Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 
 

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena periaatteena on kirjata yhdistyksen 
jäsenyys 

Rekisterin  
tietosisältö 

Jäsenen perustiedot 
* nimi 
* osoite 
* puhelinnumero 
* sähköpostiosoite 
* mahdollinen työnantaja  

Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Jäseneen liittyvät tiedot kerätään jäseneltä itseltään yhdistykseen liittymisen 
yhteydessä. Tietojen päivitys  tai täydentäminen tapahtuu jäsenen oman 
ilmoituksen perusteella. Tiedot poistetaan rekisteristä automaattisesti silloin, 
jos jäsen on kahtena vuonna peräkkäin jättänyt suorittamatta jäsenmaksunsa.  
 

Rekisterin  
suojauksen  
periaatteet 

Jäsenrekisteri ei sisällä manuaalista tietoa.  
 

Tietojen siirto 
 

Emme luovuta tietoja ennen suostumusta kolmannelle osapuolelle, tietoja 
voidaan kuitenkin käyttää yhdistyksen toimintaan liittyvään raportointiin. 

Tarkastusoikeus 
 

Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkastaa omat rekisteritietonsa. Vapaamuotoiset 
pyynnöt voi lähettää   yhteyshenkilön s-postilla. 

Oikeus vaatia  
tiedon korjaamista 

Jokaisella jäsenrekisterissä olevalla on oikeus pyytää virheellisen tiedon 
korjaamista. Vapaamuotoiset korjauspyynnöt voi lähettää yhteyshenkilölle s-
postilla. 

Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on aina oikeus kieltää häntä itseään koskevien 
tietojen luovuttaminen muiden kuin yhdistyksen käyttöön. Vapaamuotoiset 
korjauspyynnöt yhteyshenkilölle s-postilla. 

 



TIETOSUOJASELOSTE  

25.5.2018 

 

Rekisterinpitäjä 
 

Nimi:             Satakunnan Sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 
Osoite:          Visatie 15 B 24, 28360 Pori 
 

Yhteyshenkilö 
 

Nimi:              Sihteeri Sirpa Isberg( vuonna 2018) 
s-posti:           sirpa.isberg @samk.fi 

Rekisterin nimi Tapahtumarekisteri 
 

Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 
 

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena periaatteena on kirjata koulutus- tai 
muuhun tapahtumaan osallistuvat. 

Rekisterin  
tietosisältö 

Jäsenen perustiedot 
* nimi 
* puhelinnumero 
* sähköpostiosoite 
* osallistumismaksun lähettämistä varten osoite ( vain joissakin tapauksissa 
tarpeellinen) 

Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Jäseneen liittyvät tiedot kerätään jäseneltä itseltään. Jokaisen tapahtuman 
jälkeen rekisteri tuhotaan siinä vaiheessa, kun siihen kirjatut tiedot eivät enää 
ole tarpeellisia ko tapahtuman raportointiin tai palautteen antoon liittyen. 

Rekisterin  
suojauksen  
periaatteet 

Tapahtumarekisteri voi myös olla manuaalinen. 

Tietojen siirto 
 

Emme luovuta tietoja ennen suostumusta kolmannelle osapuolelle, tietoja 
voidaan kuitenkin käyttää yhdistyksen toimintaan liittyvään raportointiin. 

Tarkastusoikeus 
 

Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkastaa omat rekisteritietonsa. Vapaamuotoiset 
pyynnöt voi lähettää   yhteyshenkilölle s-postilla. 

Oikeus vaatia  
tiedon korjaamista 

Jokaisella jäsenrekisterissä olevalla on oikeus pyytää virheellisen tiedon 
korjaamista. Vapaamuotoiset korjauspyynnöt voi lähettää yhteyshenkilölle s-
postilla. 

Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on aina oikeus kieltää häntä itseään koskevien 
tietojen luovuttaminen muiden kuin yhdistyksen käyttöön. Vapaamuotoiset 
korjauspyynnöt yhteyshenkilölle s-postilla. 
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