
Oulun Seudun Muistiyhdistyks ry:n osallistujarekisterin tietosuojaseloste 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Oulun Seudun Muistiyhdistys ry 

Asemakatu 24 

90100 Oulu 

puh. 044 0332 992 

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 

Juho Kinnunen 

044 0332 992 

yhdistys@osmy.fi 

 

3. Rekisterin nimi 

Oulun Seudun Muistiyhdistys ry:n osallistujarekisteri 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisterin tarkoituksena on kerätä ilmoittautumistietoja Oulun Seudun Muistiyhdistys ry:n 
tapahtumiin, koulutuksiin, säännöllisiin ryhmätoimintoihin sekä vapaaehtoistoimintaan liittyen. 
Tietoja kerätään, jotta osallistujille voidaan viestiä kyseiseen toimintaan liittyen. Tämän lisäksi 
tietoja käytetään käytännön asioiden, kuten mahdollisten tarjoilujen, kyyditysten ja majoituksen 

järjestämiseen sekä tilastointiin ja raportointiin (tiedot eivät siirry yksilöitynä tilastoihin). 

 

5. Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisterinpitäjä käsittelee osallistujarekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja:  

- yhteystiedot (nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) 

- mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot, kuten ikä, 

sukupuoli, erityisruokavalio tai tieto onko henkilö muistisairauteen sairastunut, 

muistisairaan läheinen tai ammattihenkilö sekä koulutuksiin osallistujan mahdollinen 

taustaorganisaatio. 

6. Tietolähteet 

Saamme tietoja rekisteröidyltä itseltään tai hänen valtuuttamaltaan taustataholta. 

Tiedot saadaan puhelimitse, sähköpostilla, kasvotusten tai Surveypal -kyselytutkimustyökalun 

avulla. 

7. Tietojen luovutukset ja siirrot  

Erityisruokavaliotiedot luovutetaan tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä ravintolapalveluista 

vastaavalle taholle. Tarvittaessa tietoja luovutetaan Opintokeskus Sivikselle avustusten hakemista 

varten. Osallistumistiedot tallennetaan tarvittaessa Oulun Seudun Muistiyhdistys ry:n kirjanpitoon ja 

laskutukseen.  

Muutoin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

8. Tietojen suojaus ja säilytysajat 

Sähköisesti tallennetut tiedot: 

Pääsy yhteystietoihin ja rekisterin ylläpito-oikeus on niillä Oulun Seudun Muistiyhdistys ry:n 

työntekijöillä, jotka työnsä puolesta tarvitsevat tai käsittelevät kyseisiä henkilötietoja. 

Järjestelmä ja varmuuskopiot on suojattu asianmukaisesti. 



Manuaalinen aineisto: 

Manuaaliset ilmoittautumislistat ja toimintaan osallistuvista kerätyt listat säilytetään lukituissa 

tiloissa rekisterinpitäjän toimitiloissa ja niihin on pääsy vain ennalta määrätyillä henkilöillä. 

Säilytämme henkilötietoja ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. 

kirjapitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat 

vaatimukset. 

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon 

ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla 

varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden 

yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai 

hävittää tällaiset tiedot viipymättä. 

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia 

virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös 

oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä. 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn 

rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa häneen itseensä 

kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen 

tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta 

vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. 

 

10. Yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai 

henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. 

 

11. Tietosuojaselosteen muutokset 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osallistujarekisteriseloste päivitetty 30.6.2021 


