Tietosuojaseloste
Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Rekisteriseloste / Jäsenrekisteri
Henkilötietolaki (523/1999) 10§, Tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR)
1. Rekisterinpitäjä
Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, Seinäjoki
puheenjohtaja, puheenjohtaja@epsotery.fi
2. Yhteyshenkilö
Jäsenrekisterin hoitaja: sihteeri sihteeri@epsotery.fi
3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri
4. Henkilötietojen käsittely
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää tietoja jäsenistä yhdistyksen toimintaa varten
ja hyödyntää tietoja toiminnan kehittämisessä. Henkilötietojen perusteella jäsenille toimitetaan
esimerkiksi jäsentiedotteita. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yhdistyslain velvoite
ylläpitää jäsenluetteloa sekä oikeutettu etu huolehtia tavanmukaisesta yhdistysviestinnästä,
jäsenpalveluista sekä jäsenviestinnästä.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröitävältä jäseneltä kerätään seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi, osoite, sähköposti,
työpaikka tai opiskelupaikka.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteritietoja kerätään pääasiassa yhdistyksen kotisivuilla www.epsotery.fi olevalla
jäsenhakemus -lomakkeella. Tietoja kerätään tällöin pääasiassa henkilöltä itseltään. Tietoja
voidaan täydentää asiointiyhteydessä puutteellisten tietojen osalta.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman jäsenten erillistä suostumusta.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoja ei käsitellä manuaalisesti. Tietoja säilytetään sähköisesti, vastuuhenkilönä
yhdistyksen sääntöjen mukaiset nimenkirjoitusoikeuden omaavat. Jäsen voi niin halutessaan
tutustua jäsenrekisteritietoihinsa. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä, jos henkilön jäsenyys
yhdistyksessä päättyy.

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 suostumuksesi tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen
mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus
henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä
rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen
yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustat käsittelyä.
Reksiterinpitäjä 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.

