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TIETOSUOJASELOSTE  
 
Henkilötietolain (523/99) 10 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. 
Laatimispäivä 5.8.2013.  Päivitetty 30.10.2015. 
 
 
REKISTERINPITÄJÄ 
Turun Seudun Nivelyhdistys ry – Åbonejdens Förening för Ledpatienter rf  
Y-tunnus: 2020645-2  
Aninkaistenkatu 14 B 3, 20100 Turku  
P. 040 351 3833  
hallitus@nivelposti.fi 
 
 
YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 
Raili Niemelä 
Jäsensihteeri  
P. 040 351 3833  
toimisto@nivelposti.fi 
 
REKISTERIN NIMI 
Turun Seudun Nivelyhdistys ry - Åbonejdens Förening för Ledpatienter rf:n jäsenrekisteri 
 
 
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 
Henkilötietoja käytetään yhdistyslain (503/1989) 11 § mukaisen jäsenluettelon ylläpitotarkoituksiin 
sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpitoon yhdistyksen toimintaa varten. 
 
 
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 
Rekisteröityjä ovat Turun Seudun Nivelyhdistys ry - Åbonejdens Förening för Ledpatienter rf:n 
jäsenet. Rekisteriin tallennetaan jäsenen seuraavat tiedot: 
 

• Etu- ja sukunimi 
• Postiosoite 
• Puhelinnumero (valinnainen) 
• Sähköpostiosoite (valinnainen) 
• Äidinkieli (valinnainen)  
• Syntymävuosi 
• Nivelvaiva 

 
Rekisteriin tallennetaan ja siinä ylläpidetään myös tietoa maksetuista jäsenmaksuista.  
Sähköiseen jäsenrekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään jäsenyyden ajan. Jäsenyyden 
päättyessä tiedot hävitetään sähköisestä tietokannasta lopullisesti. 
 
 
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 
Henkilötiedot saadaan jäseneksi hakevalta itseltään hakemisen yhteydessä. Jäsen on velvollinen 
ilmoittamaan henkilötiedoissaan tapahtuneista muutoksista jäsenrekisterin ylläpitäjälle.  
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TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET 
Yhdistyslain 11 § 2 momentin mukaan kaikilla yhdistyksen jäsenillä on oikeus tarkastella 
yhdistyksen jäsenluetteloa, joka sisältää jäsenen nimen ja kotipaikan. 
 
Henkilötietolain 14–16 § mukaan rekisteriin merkittyjä tietoja saa luovuttaa tietyin edellytyksin 
historiallista tai tieteellistä tutkimusta, tilastointia ja viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtäviä 
varten. 
 
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. 
 
Tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin. 
 
 
TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE  
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
 
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET  
Jäsenrekisterin tiedot ovat Turun Seudun Nivelyhdistyksen henkilöstön käytettävissä työtehtävien 
edellyttämässä laajuudessa. Henkilöstöä sitoo työsopimuksessa määritelty vaitiolovelvollisuus ja/tai 
erillinen sopimus vaitiolovelvollisuudesta. 
 
Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee yhdistyksen sisäisellä palvelimella, jonka suojaus perustuu 
fyysisiin kulkuoikeuksiin, käyttäjäoikeuksiin ja salasanaan. Tietokantaan ei ole pääsyä yhdistyksen 
sisäverkon ulkopuolelta. Palvelimen käyttöoikeus on vain Turun Seudun Nivelyhdistys ry:n 
henkilöstöllä. 
 
Manuaalisesti säilytettävien tietojen suojaus perustuu fyysiseen lukitukseen ja kulkuoikeuksiin, 
henkilöstön yleiseen vaitiolovelvollisuuteen ja vaitiolovelvollisuudesta laadittuun kirjalliseen 
sopimukseen. 
 
 
TARKASTUSOIKEUS  
Jäsenellä on oikeus tarkistaa rekisteriin merkityt henkilötietonsa ja tehdä korjauspyyntöjä. 
Tarkistuspyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle suullisesti tai kirjallisesti. 


