
Keski-Suomen Autismiyhdistys ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste  

Tämä on Keski-Suomen Autismiyhdistys ry:n rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka on laadittu 

henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.   

Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 20.12.2020.  

   

1. Rekisterinpitäjä  

Keski-Suomen Autismiyhdistys ry, 177.148, ksautismi@gmail.com.  

   

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot 

Silja Alankola, ksautismi@gmail.com.  

  

3. Rekisterin nimi  

Keski-Suomen Autismiyhdistys ry:n jäsenrekisteri.  

  

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste  

Tietojen käsittely perustuu yhdistysten jäsenten osalta Keski-Suomen Autismiyhdistys ry:n 

jäsenyyteen.  

  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:  

• yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon ylläpito,  

• jäsenasioiden hoito, kuten tiedottaminen, yhteydenpito, matkojen järjestäminen ja 

jäsenmaksujen hallinta,    

• tapahtumien järjestäminen sekä  

• toiminnan kehittäminen, tilastointi ja raportointi.  

  

Keski-Suomen Autismiyhdistys on Suomen Autismi- ja Aspergerliitto ry:n jäsen. Jäsentiedot 

Keski-Suomen Autismiyhdistys saa jäsenen lähetettyä yhteystietonsa Autismi- ja Aspergerliiton 

internetsivulla (https://www.autismiliitto.fi/jasenyhdistykset/liity_jaseneksi) olevan  

liittymislomakkeen välityksellä. Autismi- ja Aspergerliiton yhteyshenkilö lähettää lomakkeen tiedot 

Keski-Suomen Autismiyhdistyksen rekisteriasioiden yhteyshenkilölle (ks. kohta 2), joka tallentaa 



tiedot Keski-Suomen Autismiyhdistyksen jäsenrekisteriin. Tämän jälkeen liittymislomakkeen tiedot 

poistetaan.  

  

5. Rekisterin tietosisältö  

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja yhdistyksen henkilöjäsenistä ja hallituksen jäsenistä:  

• Yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen nimi sekä kotipaikka  

• Jäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten jäsennumero, jäsentyyppi, jäsenmaksuihin ja muihin 

laskuihin liittyvät tiedot  

• Yhteystiedot (puhelinnumero, postiosoite ja sähköpostiosoite)  

• Muut rekisteröidyn itsensä luovuttamat henkilötiedot  

  

6. Säännönmukaiset tietolähteet  

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään jäseneksi liityttäessä tai jäsenyyden tai yhteistyön 

aikana. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Keski-Suomen Autismiyhdistys 

ry:lle.  

  

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen 

ulkopuolelle.  

  

8. Suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika  

Rekisteri on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritellyillä henkilöillä 

heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne 

ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.  

• Tiedot säilytetään viranomais- ja lainvaatimusten mukaisesti.  

• Yhdistyksen jäsenen henkilötietoja säilytetään tarpeellinen aika. Keski-Suomen  

Autismiyhdistyksen jäsenyys on voimassa kalenterivuoden kerrallaan. Jos jäsen eroaa 

KeskiSuomen Autismiyhdistyksestä, tiedot jäsenrekisteristä poistetaan toukokuun loppuun 

mennessä. Erikseen pyydettäessä tiedot jäsenrekisteristä voidaan poistaa kesken jäsenkauden  

(= kalenterivuosi).   

  



9. Rekisteröidyn oikeudet  

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja 

oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai tietojen 

poistamista. Jos henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, 

pyyntö tulee lähettää kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi 

pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa 

asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  

  

Rekisterissä olevilla henkilöillä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus 

vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen 

käsittelystä valvontaviranomaiselle.  

  

Epäillystä tietosuojaloukkauksesta yhdistyksen hallitus ja tietosuojavastaava ilmoittavat epäillyn 

loukkauksen kohteelle 72 tunnin kuluessa epäillystä loukkauksesta.  

  

  


