Tyhjennä lomake

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

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

Nimi (y-tunnus)

Salon Muistiyhdistys ry
Osoite

Turuntie 21, 24240 Salo
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 044 3337853, muistiyhdistys@muistisalo.fi
Nimi

2
Kirsi-Marja Kaarlela
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa Turuntie 21, 24240 Salo
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

p. 044 7310020, kirsi-marja.kaarlela@muistisalo.fi
3
Rekisterin
nimi

Asiakasrekisteri

4
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi.
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan
henkilötietoja:
Kuntoutusasiakkaat ja heidän läheisensä
- rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, kotipaikka, henkilötunnus, kieli, sukupuoli
- rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot
- asiakkaan toimintakykyyn ja lääkehoitoon liittyvät toiminnan kannalta oleelliset tiedot
- mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot
Taloushallinto ja viestintä
- yhteisöä tai yhteisön yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus ja
yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot
- asiaksnumero
- suoramarkkinointikiellot ja/tai -suostumukset

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti oman toiminnan kautta, rekisteröidyltä itseltään tai
maksusitoumukseen perustuen kaupungeilta.
Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja
käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai
muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön
rajoissa.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme
Tietojen
säännönmu- ulkoistaneet IT-hallinnan ja jäsenrekisterin ylläpidon ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden
kaiset luovu- hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan.
tukset

8
Tietojen siir- Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalisen aineiston säilytys tapahtuu lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain
tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt.
Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään
tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät
käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot.
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on
lailliset perusteet.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

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
Tulosta
toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

