
Keliakiayhdistyksen tapahtumarekisterin tietosuojaseloste 24.9.2018 

1. Rekisterinpitäjä 

Uudenmaan keliakiayhdistys ry 

Osoite: Runeberginkatu 15 A 1
Postitoiminumero: 00100
Postitoimipaikka: Helsinki
Sähköposti: uudenmaankeliakiayhdistys(at)outlook.com

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 

Nimi: Marja Penttilä
Puh: 040 865 1364
sähköposti: marja.penttila(at)live.com

3. Rekisterin nimi 

Paikallisen keliakiayhdistyksen tapahtumarekisteri 

4. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus? 

Paikallisen keliakiayhdistyksen järjestämien tapahtumien hallinta ja tapahtumiin ilmoittautuminen: 
henkilötietojen käsittely (kerääminen, tallentaminen, luovuttaminen, säilyttäminen) perustuu jäsen- 
tai asiakassuhteeseen (ei-jäsenet esim. lapsi, puoliso, ystävä ym.) sekä henkilön vapaaehtoiseen, 
tietoiseen suostumukseen omien tietojensa luovuttamisesta. 

5. Mitä tietoja käsittelemme? 

Tapahtumiin osallistumista varten voidaan kerätä osallistujista seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, 
postiosoite, postinumero, sähköpostiosoite, puhelinnumero
Tapahtumapalautekyselyjä varten: sähköpostiosoite
Vapaaehtoisesti ilmoitettavia tietoja ovat: erityisruokavalio, allergiat sekä muut lisätiedot, jotka 
henkilö itse haluaa tapahtuman järjestäjille kertoa.

6. Mistä saamme tietoja? 

Tapahtumailmoittautumiset tulevat pääsääntöisesti yhdistyksen verkkosivuilla olevan 
ilmoittautumislomakkeen kautta sähköisesti. Vaihtoehtona on ilmoittautuminen puhelimitse, 
sähköpostilla tai sosiaalisen median kanavien kautta, jolloin ilmoittautumistiedot kirjataan käsin 
paperiseen listaan. Osallistuja itse ilmoittaa tiedot.

7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle? 

Tapahtumailmoittautumistietoja (nimilista) luovutamme tapahtumakohtaisesti 
hotelliin/kuntoutuslaitokseen/urheiluopistoon/ravintolaan/kahvilaan tai muuhun vastaavaan 
paikkaan, jossa tapahtuma järjestetään, mikäli se tapahtuman järjestämisen kannalta on 
tarpeellista. 
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme? 



Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa/tilassa.
Sähköisessä muodossa käsiteltävät tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta henkilöiltä. 
Tietoihin on käyttöoikeus rajatulla käyttäjäryhmällä ja tietoihin pääsy on suojattu salasanoin.
Kunkin tapahtuman tapahtumarekisterin käyttöoikeus on tapahtuman vastuuhenkilöllä/henkilöillä.

Asiakasrekisteri koostuu paperiasiakirjoista ja sähköisistä asiakirjoista. Asiakirjoja säilytetään 
korkeintaan kaksi vuotta.

9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä? 

Rekisteröityneillä on oikeus tarkastaa itseään koskevat, tiettyyn tapahtumaan liittyvät tiedot, jotka 
on tallennettu tapahtumarekisteriin ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille 
on lailliset perusteet. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. 

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai 
pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä 
viranomaiselle. 

10. Kehen voit olla yhteydessä? 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai 
henkilökohtaisesti 
Uudenmaan keliakiayhdistykselle. Pyyntö toimitetaan joko kirjeitse tai sähköpostilla yhdistyksen 
kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. 

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna Uudenmaan keliakiayhdistykselle. 
Pyynnössä tulee esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: tapahtuman nimi sekä osallistujan 
nimi, osoite, puhelinnumero ja/tai sähköposti. 

11. Tietosuojaselosteen muutokset 

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättynä. 
Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten 
sähköpostitse tai laittamalla tiedon yhdistyksen verkkosivuille (uusimaa.keliakiayhdistys.fi )
asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte sivuillamme ja huomioitte mahdolliset 
muutoksemme selosteessa.

Tämä seloste on päivitetty 14.11.2018

http://www.xxx.keliakiayhdistys.fi/

