
Suomen Vauvamyönteisyyskouluttajat ry tietosuojaseloste 

 

1. Rekisterinpitäjä 
 

Nimi: Suomen Vauvamyönteisyyskouluttajat ry 

Verkkosivut: www.vamykouluttajat.fi 

Sähköposti: vamykouluttajat@gmail.com 

 

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

 

Puheenjohtaja: Elina Rinne (vamykouluttaja@gmail.com) 

 

3. Rekisterin nimi 
 

Suomen Vauvamyönteisyyskouluttajat ry:n jäsenrekisteri 

 

4. Rekisteröidyt 
 

Rekisteri koostuu varsinaisista jäsenistä, kunniajäsenistä ja Vamyn Elacta-jäsenistä. 

 

 

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja 

käyttötarkoitus 

 

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n 

vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- 

ja jäsentietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista 

voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. 

 

Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä varten 

tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimille. Yhdistyksen jäsenet liitetään 

jäsenrekisteriin, josta tarkastetaan jäsenyys ennen jäsenille tarkoitettuun koulutukseen 

hyväksymistä. 

 

Jäsenrekisteristä tarkastetaan jäsenyys myös stipendihakemusten käsittelyn yhteydessä. 

Vamyn Elacta-jäsenten rekisterin kautta välitetään jäsenille Elactalta saapuneet materiaalit. 

 

6. Rekisterin tietosisältö 
 

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat 

henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot: 

● sähköpostiosoite 

● puhelinnumero 

● työpaikka, titteli ja osoite 



● perustajajäsenyys, hallituksen jäsenyys 

● imetysohjaajakouluttaja tai IBCLC tutkinto, valmistumisvuosi 

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 
 

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä 

hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta. 

 

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen 

 

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. 

 

 

9.  Tietojen suojaus 

 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen 

takana jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee 

valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. 

 

Suomen Vauvamyönteisyyskouluttajat ry ja rekisterin palveluntarjoaja huolehtivat tietoturvan 

säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. 

 

10. Tarkastusoikeus 
 

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen 

jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on 

esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. 

 
11. Rekisteritietojen korjaaminen 
 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön 

vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn 

tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 

 

12. Tietojen käsittelyn kesto 

 

Jäsenrekisterissä olevat tiedot säilytetään niin kauan kuin henkilö on jäsen. Tiedot 

poistetaan jäsenyyden päätyttyä. Osallistujalistoja säilytetään kirjanpitoaineistossa 

kirjanpitolain mukaan 6 vuotta. 

 

13. Tietojen käsittelijät 
 

Tietoja käsittelevät rekisterinpitäjän lisäksi tietojen säilytyksestä vastaava palveluntarjoaja. 

Voimme tarvittaessa ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, 

jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan 



tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

 

14. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 
 

Tietojenkäsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa tai profilointia. 

 

15. Rekisteröityjen oikeudet 
 

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva: 

 

Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa 

ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään 

tiedot oikeiksi. 

Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity 

kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta. 

Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä 

on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. 

Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen. 

Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että 

henkilötietojen käsitelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

 

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä 

ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn 

vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on 

myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia 

saadaan ratkaistuksi. 

 

16. Yhteydenotot 

 
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai 

henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. 

 

17. Muutokset tietosuojaselosteessa 

 

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. 

 

 

 

 

 

Tämä tietosuojaseloste on tarkastettu 13.12.2018 


