
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
16.5.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Oulun seudun neuroyhdistys ( y-tunnus 2555633-9) 

Osoite 

Revonkuja 3 b 20    90530 Oulu 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

puheenjohtaja@osny.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Kirsi Jurvansuu 
Osoite 

Postimestarintie 13 a 2  90150 Oulu      

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

jasenvastaava@osny.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Vapaaehtoistoimijat, Jäsenrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

 A Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää listaa aktiivisista vapaaehtoistoimijoista 

 

Rekisterin yhteystietoja käytetään: 

• Vapaaehtoistehtävistä tiedottamiseen ja yhteydenpitoon 

• Vapaaehtoisten perehdytykseen ja vapaaehtoistoimintaa koskeviin kyselyihin ja selvityksiin. 

• Tilastointiin ja raportointiin (tiedot eivät siirry yksilöitynä tilastoihin) 

 

B. Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää listaa tapahtumiin ja tilaisuuksiin ilmoittautuneista henkilöistä 

 

Rekisterin yhteystietoja käytetään: 

• Tapahtuman järjestämiseen, siitä tiedottamiseen ja yhteydenpitoon 

• Laskutukseen, tilastointiin ja raportointiin (tiedot eivät siirry yksilöitynä tilastoihin) 

 

Jäsenrekisterin henkilötietoja( nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) käytetään 
yhdistyksen sisäiseen viestintään.  

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Henkilötiedot sijaitsevat ja niitä käsitellään Neuroliitto ry:n jäsenrekisterissä. 

 

Oulun seudun neuroyhdistyksen  tietosuojasta vastaavat Neuroliitto ry (jäsenrekisteri), Mainostakomo 
oy (nettisivut) ja jäsenvastaava. 

 

Ulkopuoliset eivät käsittele yhdistyksemme jäsentietoja. 



6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Jokainen jäseneksi liittyvä liittyy Neurolliittoon, jonka kautta liitytään Oulun seudun 
neuroyhdistykseen. 

 

Jäseneksi liittyvä antaa omat henkilötietonsa jäsenrekisteriin. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Jäsentiedot tallennetaan Neuroliitto ry:n keskitettyyn jäsenrekisteriin. Tietoja käytetään sekä 
keskusjärjestön että paikallisyhdistyksen toimesta edellä kuvattuihin tarkoituksiin. 

 

Jäsenvastaava luovuttaa hallitukselle tiedot yhdistykseen jäseniksi haluavilta ja yhdistyksestä 
eroavista. 

 

Osallistujan tiedoista nimi, ruokavalio-, apuväline- ja avustajatiedot luovutetaan ilmoittautumisen 
yhteydessä majoitus- ja ravintolapalveluista vastaavalle taholle. Tarvittaessa tietoja luovutetaan 
opintokeskus Sivikselle avustuksen hakemista varten tai muulle yhteistyökumppanille tilaisuuden 
järjestämistä varten. 

Muutoin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaalinen aineisto hävitetään heti kun se on mahdollista. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Henkilötiedot on suojattu käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Käytössämme on palomuurit ja 
viruksentortuntaohjelmat. Jäsenrekisterin vastaava poistaa koneeltaan sinne tulleet raportit. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Henkilötietonsa voi jokainen tarkastuttaa ja halutessaan poistattaa jäsenrekisteristä.  

 

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 itseensä kohdistuvia 
käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka 
perusteella vastustat käsittelyä. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Henkilötietoja voi vaatia korjattavaksi. 

 

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti yhdistyksen rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. 
Kirjalliseksi pyynnöksi hyväksytään myös sähköposti. 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

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 käytte säännöllisesti sivuillamme ja 
huomioitte mahdolliset muutokset selosteessamme. 

 


