TIETOSUOJA-/REKISTERISELOSTE
Rekisterinpitäjä:
Suomen Manuaalisen Lääketieteen Yhdistys ry (SMLY ry)
Yhteyshenkilö 1:
Kari Hurskainen
Sähköpostiosoite: kari.hurskainen@hus.fi
Puhelinnumero: 050 582 9902
Osoite: Piilukirveentie 8 05820 Hyvinkää
Yhteyshenkilö 2:
Katja Ryynänen, yhdistyksen rahastonhoitaja
Sähköpostiosoite: katja.ryynanen@rokua.com
Puhelinnumero: 040 350 5413

Rekisteri A: Tietojen käsittelijänä Suomen Lääkäriliitto ry:
Katso erillinen liite: Yhdistysrekisterin rekisteriseloste SMLY ry – Lääkäriliitto

Rekisteri B: Tietojen käsittelijänä SMLY ry ja Rekisterin toimittaja Yhdistysavain/Avoine Oy
Rekisteröidyt:
Yhdistyksen jäsenet, entiset jäsenet (poistetaan aktiivikäytöstä)
Käyttötarkoitus:
Jäsenten henkilötietojen ylläpito ja hallinta. Yhdistyksen toimintaan, kursseihin ja alan
koulutuksiin ja muuhun toimintaan liittyvän tiedon välittäminen.

.

Rekisterin henkilötiedot:
Henkilötiedot kysytään jäseneltä yhdistykseen/rekisteriin liityttäessä:
-

etu- ja sukunimi
sähköpostiosoite
kotiosoite
puhelinnumero
(henkilötunnus/syntymäaika kysytään liityttäessä yhdistykseen ja välitetään tunnistevarmennustietona Lääkäriliittoon, muttei tallenneta tähän rekisteriin)

Henkilötiedot päivitetään vain jäsenen oman ilmoituksen mukaisesti.
Henkilötietojen luovuttaminen:
Henkilötiedot välitetään edellä ”Rekisterin henkilötiedot” laajuudessa Lääkäriliittoon lukuunottamatta
sähköpostiosoitetta. Henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille, kuten esimerkiksi suoramarkkinointiin.

Henkilötietoja ei luovuteta myöskään muille yhdistyksille, kuten alan kansainvälisille yhdistyksille, vaan
esimerkiksi muiden yhdistysten alaan liittyvästä koulutuksesta ja muusta toiminnasta tiedotetaan
tarvittaessa yhdistyksen rekisterivastuullisten kautta yksilösuojatuilla jäsentiedotteilla.
Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Yhdistysjäsenrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan.
Jäsenrekisteriin pääsee vain yhdistyksen hallituksen nimetyt vastuuhenkilöt salasanasuojauksilla.
SMLY ry:n Rekisteri B:n Toimittaja Yhdistysavain vastaa tietojärjestelmän toiminnasta ja teknisestä
tietoturvasta. Se voi kehittää tietojärjestelmäänsä ja palveluitaan vain siten, että tietoaineistoon sisältyviä
yksittäisen henkilön tietoja ei voida tunnistaa ja yksilöidä tiedoista.
Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Lain mukaisesti rekisteriin merkityllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä
tarvittaessa kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa ja perustelluista syistä useammin.
Rekisteritietojen päivittäminen ja korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekistöröidyn pyynnöstä päivitettävä
vanhentuneet tiedot ja korjattava mahdolliset virheet.
Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastuoikeudesta kieltäydytään, jäsenelle annetaan kirjallinen
kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella:
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa reksiterinpitäjälle
määräyksen tiedon korjaamiseksi.
Rekisteröidyn kielto-oikeus
Yhdistyksen jäsen voi ilmoittaa tiedon luovutus- tai käsittelykiellosta joko sähköpostitse, postitse tai
puhelimella rekisterin yhteyshenkilölle.
Henkilötietojen poistaminen
Jäsenen ilmoitettua eroamisestaan yhdistyksestä, jäsenen tiedot muutetaan rekisteriin ”ei-aktiiviseen”
tilaan, eikä entiselle jäsenelle välitetä tietoja. Vuoden aikana määrävälein ilmoitetaan Lääkäriliittoon
yhdistyksestä eronneet henkilötietoineen. Kun jäsenyys yhdistyksessä on päättynyt ja rekisteritiedon
käsittely muuttuu tarpeettomaksi, tiedot poistetaan, viimeistään kuitenkin 3 vuotta jäsenyyden
päättymisestä.
Yhteydenotot
Edellämainittuihin asioihin ja mahdollisiin muihin rekisteriin ja tietosuoja-asioihin liittyvät pyynnöt ja
kysymykset tulee esittää yhdistyksen rekisterin yhteyshenkilölle.
Muutokset tähän tietosuoja-/rekisteriselosteeseen
Tätä tietosuoja-/rekisteriselostetta voidaan päivittää tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Tämä seloste on päivitetty 29.5.2018.

