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1. Rekisterin ylläpitäjä
Salon Reumayhdistys ry
Paimiontie 221
25260 VASKIO

y-tunnus 2329391-8

2. Rekisterin yhteyshenkilö
Pirjo Randell
Vilhonkatu 21 b as. 4
24240 SALO

puh. 0400 650 476
jasenasiat@salonreumayhdistys.fi

3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri; henkilörekisteri jäsenistä, asiakkaista ja sidosryhmiin kuuluvista henkilöistä, joiden
tietojen säilytys on lyhytaikaista.

4. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Rekisterissä käsitellään Salon Reumayhdistys ry:n (jäljempänä yhdistys) nykyisten ja entisten jäsen-
ten henkilötietoja. Tämän lisäksi rekisterissä käsitellään yhdistyksen luottamushenkilöiden ja yhdis-
tyksen toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja. Henkilötietoja voi-
daan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

• yhteystietoluettelot (kuten toimihenkilöiden, sidosryhmien, valmiiden osoitetarrojen doku-
mentit).

• aluetoimikuntien yhteystietolistat.
• yksittäisten  tapahtumien  henkilötietoja  (ryhmät,  retket,  matkat,  juhlat  ym.  osallistuja-

luettelot).
• sähköposti- ja tekstiviestiryhmät.
• ulkopuoliselta taholta vastaanotettuja luetteloita (esim. liiton lähettämiä)
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Henkilötietojen käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalain-
säädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Rekisteröidyn lääketieteellisen diagnoosin,  ruoka-ainerajoitteiden sekä liikunta-  ja  toimintakyky-
rajoitteiden käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan nimenomaiseen suostumukseen.

Alle  16-vuotiaiden  lasten  henkilötietojen  käsittely  perustuu  vanhempainvastuun  kantajan  anta-
maan nimenomaiseen suostumukseen tai valtuutukseen.

5. Erityiset henkilötiedot
Erityisillä henkilötiedoilla tarkoitetaan arkaluonteisia tietoja. Rekisteröidyistä henkilöistä kerätään
reumasairauksiin liittyviä tietoja, jotta yhdistys osaisi kohdistaa huomionsa jäsenten kannalta oleel-
lisimpiin sairauksiin. Sairaustietoja ei koskaan luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ellei tietoja ensin
anonymisoida.

6. Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisterin sisältö voi olla sähköisessä ja/tai manuaalisessa muodossa.

Jäsenistä kerättäviä tietoja:

• henkilön nimi.
• osoite.
• sukupuoli.
• puhelinnumero.
• sähköpostiosoite.
• syntymäaika.
• lääketieteellinen diagnoosi.
• maksutiedot.
• tieto jäsenen kuulumisesta johonkin yhdistyksen liikuntaryhmään.
• tieto jäsenen osallistumisesta johonkin yhdistyksen kerhotoimintaan.
• tieto jäsenen osallistumisesta johonkin yhdistyksen sairauskohtaiseen ryhmätoimintaan.
• tieto  jäsenen  osallistumisesta  johonkin  yhdistyksen  sairauskohtaiseen  tukihenkilötoimin-

taan.
• tieto jäsenen osallistumisesta muuhun yhdistyksen toimintaan (esim. vapaaehtoistyö).
• tieto, toimiiko rekisteröity yhdistyksen toimihenkilöroolissa tai Suomen Reumaliiton luotta-

mustoimessa tai vapaaehtoistoimijana.
• tieto siitä, onko rekisteröidylle myönnetty kunniapuheenjohtajan arvo.

Päivitetty 04.06.2021 Sivu 3 (9)



Salon Reumayhdistys ry Tietosuojaseloste : lyhytaikaisesti säilytettävät tiedot

• liiton hallituksen henkilölle myöntämät kunniamerkit.
• päivämäärä jäseneksi ilmoittautumisesta.

Sidosryhmään kuuluvasta henkilöstä voidaan kerätä seuraavia tietoja:

• etu- ja sukunimi.
• lähi- ja postiosoite.
• sähköpostiosoite.

Jokaisesta rekisteröidystä henkilöstä kerätään vain tarvittavat tiedot – ei välttämättä kaikkia yllä
lueteltuja tietoja.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietojen lähteenä toimivat:

• jäsen- ja sidosryhmärekisteri Kilta.
• eri yhteystietoluettelot.
• Internetissä toimivat luettelo- yms. palvelut.
• henkilön itsensä suullisesti, puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse antamat tiedot.

Ensisijainen tietolähde aina on Kilta-jäsenrekisteri, jonne rekisteröidyt voivat päivittää yhteystieto-
jaan myös itse. Muita lähteitä käytetään lähinnä siinä tilanteessa, että Kiltaan tallennetut tiedot
eivät ole ajan tasalla.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Sääntöjen mukaan tietoja käytetään vain yhdistyksen ja Suomen Reumaliitto ry:n toiminnassa. Näi-
den ulkopuolelle tietoja ei luovuteta.

Tietoja voidaan luovuttaa rekisterijärjestelmän toimittajalle eli Kehätieto Oy:lle järjestelmän teknis-
tä ylläpitoa ja jatkokehittämistä varten. Kehätieto Oy on IT2000-sopimusehtojen mukaisesti sitou-
tunut ylläpitämään henkilörekisterin sisältämät tiedot salassa ja käsittelemään tietoja huolellisesti
ja luottamuksellisesti  tietosuoja huomioon ottaen. Tiedot luovutetaan konekielisessä muodossa,
tapauksesta  riippuen  joko  teknisen  käyttöyhteyden  kautta  tai  atk-tallenteena  Kehätieto  Oy:n
asiakaspalveluun tai tapauskohtaisesti nimetylle Kehätieto Oy:n työntekijälle.

Sopimusehdot ovat nähtävissä täällä:
https://docplayer.fi/158229873-It2018-yse-yleiset-sopimusehdot.html
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Tietoja  käytetään  yhdistyksen  ja  Suomen  Reumaliiton  omassa  toiminnassa.  Tietoja  luovutetaan
tapahtumakohtaisesti seuraaville tahoille:

• aktiviteettiryhmien vetäjille.
• aktiviteettipalvelujen tarjoajille.
• matkanjärjestäjille.
• tapahtumapaikan pitäjille.

Tietojen luovutuksessa toimitaan seuraavasti:

• tietoja  luovutetaan  vain  suppeassa  muodossa  eli  vain  se  määrä  kuin  tapauskohtaisesti
tarvitaan. Esimerkiksi matkanjärjestäjille riittää yleensä nimi ja puhelinnumero.

• tiedot voidaan lähettää  sähköisesti,  jos  se  onnistuu salattuna.  Tällaisia  vaihtoehtoja  ovat
esim.  vastaanottajan  tarjoama  turvapostipalvelu  tai  puhelimiin  maksutta  saatavilla  oleva
Signal-viestintäsovellus. Rekisteritietoja ei  lähetetä suojaamattomalla sähköpostilla.  Mikäli
turvallinen lähetys ei  ole mahdollista sähköisesti,  tiedot toimitetaan paperitulosteena tai
usb-muistitikulle tallennettuna.

• vastaanottaja vastaa saamiensa tietojen tietoturvallisesta hävittämisestä käytön jälkeen, el-
lei tapauskohtaisesti etukäteen muuta ole sovittu kirjallisesti.

• vastaanottaja  saa  käyttää  rekisteritietoja  vain  yhdistyksen osoittamaa tarkoitusta  varten.
tietojen luovutus kolmannelle osapuolelle on kiellettyä – olipa kyseessä suoramarkkinointi,
sovitun työsuorituksen ohjaaminen vastaanottajan omalle aliurakoitsijalle tai mikä tahansa
muu tietojen edelleensiirto. Mikäli vastaanottajan on ehdottomasti käytettävä aliurakoitsi-
joita ja luovutettava heille tietoja, on siitä sovittava etukäteen kirjallisesti yhdistyksen rekis-
teritietojen ylläpitäjän kanssa.

Kun tapahtuma tms. on ohi, yhdistyksen on tuhottava osallistujalista ja muut vastaavat rekisterit tai
luettelot niin pian kuin mahdollista. Joka tapauksessa on huomioitava seuraavat seikat:

• tapahtumilla ja retkillä voi olla rahoittajataho, joka vaatii yhteystietoluettelon nähtäväkseen.
Mitään tietoja ei voida tuhota ennen kuin ko. taho kuittaa tietojen olevan kunnossa ja myös
on maksanut osuutensa.

• mikäli kulloinkin voimassa oleva kirjanpito- tms. laki vaatii tietojen säilytystä tietyn ajan, niitä
säilytetään. Mikäli verottaja tai muu viranomainen tarvitsee näitä listoja nähtäväkseen voi-
massa olevan lainsäädännön perusteella, tiedot luovutetaan heille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolisille yrityksille.
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10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Jokainen rekisterin tietoja käsittelevä on vaitiolovel-
vollinen ja sitoutuu käyttämään tietoja vain yhdistyksen toimintaan liittyen.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot

• Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan. Järjestelmään on
rajattu  pääsy  vain  sellaisilla  henkilöillä,  jotka  tarvitseva  kyseisiä  tietoja  työtehtäviensä
hoitamiseksi.  Pääsy tiedostoihin on suojattu yleisesti  hyväksytyillä tietoturvamenettelyillä
käyttöoikeuksineen, salasanoineen ja palomuureineen.

Manuaalinen aineisto

• Henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukittavassa kaapissa. Rakennuksen ulko-ovia
pidetään lukittuna,  jos  ketään ei  ole  paikalla.  Ensisijaisesti  kaikki  aineisto on sähköisessä
muodossa ja paperitulosteita yms. pyritään välttämään.

11. Henkilötietojen säilytysaika
Rekistereihin  kerättyjä  tietoja  säilytetään  ainoastaan  niin  kauan  ja  siinä  laajuudessa  kuin  on
tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on
kerätty.  Yhdistys  noudattaa  lainsäädäntöä  säilytysajoista.  Esimerkiksi  kirjanpitolainsäädännön
mukaisesti tositteita säilytetään kuluvan tilikauden lisäksi viiden (5) viimeksi päättyneen tilikauden
ajalta. Myös rekisteritietojen oikeusperustetta ja käsittelyn tarvetta arvioidaan vähintään viiden (5)
vuoden välein. 

Rekisterinpitäjä  arvioi  tietojen  säilyttämisen  tarpeellisuutta  säännöllisten  käytännesääntöjensä
mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi,
että  käsittelyn  tarkoituksiin  nähden  epätarkat,  virheelliset  tai  vanhentuneet  henkilötiedot
poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

12. Tietojen hävittäminen

Sähköisesti käsiteltävät tiedot

• Kun  henkilö  irtisanoutuu  yhdistyksestä,  hänen  jäsenyytensä  passivoidaan.  Tämän  jälkeen
kaikki tiedot anonymisoidaan keskitetyssä tietojen päivitysajossa. 

Päivitetty 04.06.2021 Sivu 6 (9)



Salon Reumayhdistys ry Tietosuojaseloste : lyhytaikaisesti säilytettävät tiedot

• Kilta-palvelun tarjoaa Kehätieto Oy, joka vastaa myös tarvittavan laitteiston ja tietokannan
ylläpidosta. Kun heidän laitteensa tulevan tiensä päähän, he vastaavat laitteiden asianmukai-
sesta,  tietoturvallisesta  kierrättämisestä.  Kehätiedosta  ja  Kilta-rekisteristä  saa  lisätietoja
täältä: https://www.kehatieto.fi/kilta-j%C3%A4sentietoj%C3%A4rjestelm%C3%A4 

• Yhdistyksen käytössä olevilla  tietokoneilla  ja  älypuhelimilla  on mahdollisuus ottaa yhteys
Kilta-rekisteriin.  Vaikka näillä  laitteilla  ei  muuten henkilötietoja  käsiteltäisikään,  voi  esim.
selain tallentaa väliaikaistietoja paikallisesti. Siksi myös nämä laitteet kierrätetään tietotur-
vallisesti SER-kierrätyksen kautta. Mikäli laite kierrätetään yhdistyksen käytöstä eteenpäin
muuhun käyttöön, tallennusvälineet puhdistetaan tietoturvallisesti esim. Peter Gutmannin
metodia käyttäen. Gutmannin metodi tuhoaa levyn sisällön kirjoittaen sen päälle 35 erilaista
kuviota. Tämä tekee tietojen palauttamisesta mahdotonta edes laboratorio-olosuhteissa. Li-
sätietoja tästä: https://en.wikipedia.org/wiki/Gutmann_method 

• Mikäli laite varmuuskopioidaan pilveen, kopio säilyy tyypillisesti 30 vuorokautta alkuperäisen
dokumentin poiston jälkeen. Säilytysajan kuluttua kopio tuhoutuu. Palveluntarjoaja vastaa
siitä, että heidän laitteistonsa kierrätetään tietoturvallisesti laitteen elinkaaren päättyessä.

Manuaalinen aineisto

• Paperit ja muu fyysinen aineisto tuhotaan silppurilla tai polttamalla.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi koskevat pyynnöt osoitetaan tässä selosteessa mainitulle
yhteyshenkilölle. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti, henkilön itse tai edustajan allekirjoittamana.

Oikeus tiedon tarkistamiseen ja oikaisemiseen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaati-
muksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kan-
nalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisteröidyllä on oikeus
kerran kalenterivuodessa saada rekisterissä olevat tietonsa nähtäväksi veloituksetta; tämän yli me-
nevistä tietopyynnöistä yhdistyksellä on oikeus veloittaa käsittely- ja postituskulut 50 euroa/kerta.

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamatta jättämisestä kieltäydytään, rekiste-
röidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuu-
tetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 HELSINKI. Tietosuo-
javaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Tarkastusoikeuden  toteuttamiseksi  ja  tiedon  korjaamiseksi  tulee  ottaa  yhteyttä  rekisteriä
hoitavaan henkilöön (ks. ”2. Rekisterin yhteyshenkilö”).
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Rekisteröidyllä on oikeus nähdä ja päivittää omia yhteystietojaan sekä tarkastaa jäsenmaksusuori-
tuksensa Killan Asiointipalvelussa. Palvelua voi käyttää veloituksetta niin paljon kuin tarve vaatii.

Oikeus tiedon poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen poistamiseen ilman aiheetonta viivästystä, mikäli

• henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä
muutoin käsiteltiin,

• rekisteröity  peruuttaa  suostumuksen,  johon  käsittely  on perustunut,  eikä  käsittelyyn ole
muuta laillista perustetta ja/tai

• henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä, jos

• rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden,
• käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa tietojen poistamista,
• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin ja/tai
• rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21. artiklan 1. kohdan nojalla:

https://gdpr-text.com/fi/read/article-21/ 

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien tietojen käsittelyä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä  on  oikeus  peruuttaa  henkilötietojen  käsittelyyn  antamansa  suostumus  tämän
vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä  on  oikeus  saada  häntä  koskevat  tiedot  jäsennellyssä,  yleisesti  käytetyssä  ja
koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisteripitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
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14. Lisätietoja
Rekisteröidyn halutessa lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä kohdassa
2 mainittuun yhteyshenkilöön. Yhteydenoton on oltava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu.

15. Dokumentin jakelu ja päivitys
Tämä dokumentti voidaan toimittaa kaikille rekisteröidyille henkilöille tai kaikille, jotka on tarkoitus
rekisteröidä rekisteriin. Kirjallisesta pyynnöstä se voidaan toimittaa myös kenelle tahansa muulle
henkilölle.

Tämä  dokumentti  on  päivitettävä  aina,  kun  käytännöt  muuttuvat  niin  paljon,  ettei  dokumentti
joiltakin  osin  pidä  enää  paikkaansa.  Joka tapauksessa  sisältö  on  tarkistettava  vähintään kerran
viidessä (5) vuodessa. 

Dokumenttia on päivitetty 04.06.2021. Vanhemmat versiot voidaan tuhota ja korvata tällä versiolla.
Mikäli selosteeseen tulee oleellisia muutoksia rekisteröidyn oikeuksien kannalta verrattuna edelli-
seen versioon, päivitetty seloste tai linkki siihen on toimitettava rekisteröidylle tiedoksi automaat-
tisesti.

Seuraava päivitys tehdään 04.06.2026 mennessä.
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