
REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE  
 
 
 
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 
 
Rekisterinpitäjä: Suomen Verisuonihoitajayhdistys ry 
Sähköposti: svhysihteeri@gmail.com 
Yhteyshenkilö: Suomen Verisuonihoitajayhdistys ry:n sihteeri  
Rekisterin nimi: Suomen Verisuonihoitajayhdistys ry:n jäsenrekisteri 
 
2. Rekisteröidyt 
 
Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilötietoja. 
 
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 
 
Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden 
aikana ja rekisterin ylläpito henkilötietojärjestelmässä. Jäsentietoja käytetään laskutukseen ja 
tiedottamiseen. 
 
Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää 
jäsenrekisteriä.  
 
4. Rekisterin tietosisältö 
 
Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen 
liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat: 
 

- Rekisteröidyn etu- ja sukunimi 
- Rekisteröidyn kotipaikka 
- Rekisteröidyn osoite 
- Rekisteröidyn sähköpostiosoite 
- Rekisteröidyn puhelinnumero 
- Sähköisen viestinnän tunnistetiedot. 

 
5. Säännönmukaiset tietolähteet  
 
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Rekisteröityä pyydetään tarvittaessa tekemään 
muutokset tietoihinsa yhdistyksen jäsensivuilla tai ilmoittamaan muuttuneet tiedot sähköpostilla 
osoitteeseen svhysihteeri@gmail.com. 
 
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 
 
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen järjestelmään 
(Yhdistysavaimen jäsenrekisteri), johon on rajattu pääsy henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja 
salasanalla vain niille käyttäjille, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä hoitamista varten 
(jäsenrekisterin hallinnointi ja päivittäminen sekä laskutus). 
 
7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 
 
Yhdistys ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. 
 
8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 
Tietoja ei siirretä yhdistyksen toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
9. Henkilötietojen säilytysaika 
 
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen.  
 
10. Rekisteröidyn oikeudet 



 
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti: 
 

- tarkastaa mitä tietoja hänestä on jäsenrekisteriin tallennettu; 
- pyytää epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; 
- vaatia henkilötietojensa poistamista rekisteristä; 
- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin 

henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;  
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.  

 
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän 
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä 
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen 
pyynnön käsittelemistä.  
 
 
11. Yhteydenotot 
 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja 
muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen svhysihteeri@gmail.com.  
 
12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 
 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä 
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 31.5.2019. 
 


