
TIETOSUOJASELOSTE – Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry.  
 
 
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 
 
Rekisterinpitäjä: Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry.  
Osoite: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki 
Puhelin: 040-567 3793 
Sähköposti: tiina.apajalahti@liito.fi 
Yhteyshenkilö: Tiina Apajalahti 
 
2. Rekisteröidyt 
 
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen yhteistyökumppaneiden henkilötietoja.   
 
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 
 
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän 
oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen 
käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen 
yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen 
perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja 
ulkopuoliselle taholle. 
 
4. Käsiteltävät henkilötiedot  
 
Rekisterissä käsitellään yhteistyökumppaneiden tietoja. Näitä tietoja ovat: 
 

- Rekisteröidyn organisaatio 

- Rekisteröidyn sähköpostisoite 

 
 
5. Säännönmukaiset tietolähteet  
 
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla 
olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Tietoja pidetään yllä 
manuaalisella päivityksellä. 
 
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 
 
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen 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. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat 
salattu. 
 
7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 
 
Rekisterinpitäjä ei luovuta yhteistyökumppaneiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen 
viranomaistoimien niin edellyttäessä. 
 
8. Tietojen poistaminen 
 
Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. 
 
9. Profilointi 
 
Yhdistys voi osana henkilötietojen käsittelytoimia toteuttaa Rekisteröidyn automaattista profilointia. 
Profiloinnin seurauksena rekisteröity saa hänelle paremmin kohdennettuja markkinointiviestejä.  
 
 
 



10. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä 
suoramarkkinointitarkoituksiin.  
 
 
11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 
 
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen 
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai 
työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty 
soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
 
12. Yhteydenotot 
 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja 
muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Tiina Apajalahdelle osoitteeseen 
tiina.apajalahti@liito.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla 
olevaan osoitteeseen: 
 
Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry.  
Tiina Apajalahti 
Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki 
 
13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 
 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä 
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 7.4.2018. 


