
TIETOSUOJASELOSTE 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §  Laatimispäivä 25.5.2018 

 

1)  Rekisterinpitäjä  

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry.  

Viitaväylä 11, 62375 Ylihärmä p. 040 0919 523, toimisto(at)muistiyhdistys.fi  

2) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa  

Minna Huhtamäki-Kuoppala, toiminnanjohtaja  

Riitta Prusti, taloudenhoitaja 

Osoite Viitaväylä 11, 62375 Ylihärmä  

p. 0400 919 523, toimisto(at)muistiyhdistys.fi  

3) Rekisterin nimi  

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n jäsenrekisteri 

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä 
jäsenluetteloa, sopimukset ja oikeutettu etu jäsensuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella 
huolehtia jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä, vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden palveluista ja 
viestinnästä. 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on: 

-Jäsenpalvelut 

-Jäsenviestintä 

-Yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen 

-Jäsenmaksut ja varainhankinta 
-Tilastointi ja analysointi 

5) Rekisterin tietosisältö 

Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja: 

-rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, kotipaikka, syntymäaika, kieli, sukupuoli 

-rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot 

-yhteisöä tai yhteisön yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot 

-jäsenyystiedot (jäsennumero, jäsenlaji, jäsenyyden kesto) 

-luottamustoimet järjestössä 

-vapaaehtoisroolit 

-jäsenmaksutiedot 

-suoramarkkinointikiellot ja/tai -suostumukset 

-mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot, kuten tieto onko henkilö 
muistisairauteen sairastunut, muistisairaan läheinen tai ammattihenkilö. 

-Nimi ja osoitetietojen antaminen on edellytys jäsenyyden syntymiselle. 



Kyseessä on Muistiliiton liittoyhteisön keskitetty jäsenrekisteri. 

Tiedot poistetaan rekisteristä jäsenyyden päätyttyä ja ne poistuvat järjestelmästä lopullisesti 90 vrk 
kuluttua jäsenyyden päättymisestä. 

6) Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot saadaan jäseneksi liittyvältä itseltään joko puhelimitse, henkilökohtaisessa tapaamisessa tai 
jäseneksiliittymislomakkeelta. Lomakkeen voi täyttää myös internetissä, jolloin tiedot menevät suoraan 
Muistiliiton ylläpitämän jäsenrekisterin kohtaan "hakemus". 

7) Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin 
edellyttäessä. 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille markkinointi- ym. tarkoituksiin. 

8) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
9) Rekisterin suojauksen periaatteet 
a) Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. 
 
b) ATK:lla käsiteltävät tiedot: 
Tiedot on tallennettu järjestelmään, jonne pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja 
salasanoilla. 

Virusturvat pidetään ajantasalla. 

Jäsenrekisteriä päivittää pääasiassa vain yksi henkilö omilla tunnuksillaan. Varahenkilöllä on myös 
omat tunnuksensa. 

Järjestelmää ylläpitää kattojärjestömme Muistiliitto, jonka kanssa on erillinen sopimus jäsentietojen 
siirrosta. 

10) Tarkastusoikeus 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseä koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen 
tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa 
suostumuksensa tai muuttaa sitä. 
 
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn 
rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 
 
Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa häneen itseensä kohdistuvia 
käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka 
perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa 
pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. 
 
Rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta, vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy 
suoramarkkinointiin. 
 
Jokaisella jäsenrekisteriin merkityllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot lähettämällä pyyntö 
jäsenrekisterin ylläpitäjälle / yhteyshenkilölle. Kohta 2. 
 
11) Oikeus vaatia tiedonkorjaamista 
 
Jokaisella jäsenrekisteriin merkityllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista lähettämällä 
oikaisupyyntö rekisterin ylläpitäjälle / yhteyshenkilölle. Kohta 2. 
 


