
TIETOSUOJASELOSTE 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Suomen Migreeniyhdistys ry 
Sähköttäjänkatu 2 B 
00520 Helsinki 
 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö  

Herttakaisa Kettunen 
Puh. 050 401 2321 

Toimiston sähköposti: toimisto (@) migreeni.org 
Yhteyshenkilön sähköposti: herttakaisa.kettunen(@)migreeni.org 

 
3. Rekisterin nimi 

 

Suomen Migreeniyhdistyksen jäsen-, sidosryhmä- ja vapaaehtoistoimijoiden rekisteri 

 
4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä 
jäsenluetteloa, oikeutettu etu huolehtia jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä, vapaaehtoisiksi 
ilmoittautuneiden palveluista ja viestinnästä. Sidosryhmien ja yhteistyökumppanien osalta sopimuksen 
täytäntöönpanoon sekä mahdollisen reksiterinpitäjän muuhun perusteltuun etuun. 

 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on: 

- Jäsenpalvelut 
- Jäsenviestintä 
- Sidosryhmäviestintä 
- Vapaaehtoistoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen 
- Yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen 

 
5. Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisterinpitäjä käsittelee rekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:  

- rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, kotipaikka, syntymäaika; 
- rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot; 
- yhteisöä tai yhteisön yhteyshenkilöitä koskevat tiedot ja yhteyshenkilöiden nimet sekä 

yhteystiedot;  
- jäsenyystiedot (jäsenlaji, jäsenyyden kesto), mistä saanut tiedon yhdistyksestä sekö kiinnostuksen 

kohteet 
- luottamustoimet järjestössä; 
- vapaaehtoisroolit; 
- jäsenmaksutiedot 



 
 

Tummennetulla merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys jäsenyyden syntymiselle. 

 

6. Tietolähteet 

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää 
tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja 
viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan 
lainsäädännön rajoissa.  

 

7. Tietojen luovutukset ja siirrot  

Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansille osapuolille. Poikkeuksena jäsenlistan luovuttaminen 
yhdistyksen postituksiin liittyvissä asioissa. Henkilötiedot luovutetaan rekisterin ylläpitäjälle, joka toimii 
henkilötietojen käsittelijänä. 

Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat 
Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai 
Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella: 

- Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä 
tietosuojan taso; 

- Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä 
Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin 
oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä; tai 

- Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai 
henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste. 

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. 
Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina 
voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen 
lainsäädännön mukaisesti.  

 

8. Tietojen suojaus ja säilytysajat 

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Suomen Migreeniyhdistyksen 
järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja 
työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja 
salasanat. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Suomen 
Migreeniyhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja 
tallennusmediat ovat salattu. 

Säilytämme henkilötietoja vähintään jäsenyyden keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja 
viranomaisten vaatimukset mm. kirjapitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva 
erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset 

 Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon 
ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla 
varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden 



yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää 
tällaiset tiedot viipymättä. 

 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia 
virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös 
oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn 
rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia 
käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka 
perusteella vastustat käsittelyä. Reksiterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa 
pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.  

 

10. Yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti 
kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.  

 

11. Tietosuojaselosteen muutokset 

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 muutoksemme selosteessa.   

 

Päivitetty: 23.5.2018 


