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   YHDISTYKSEN TIETOSUOJASELOSTE  
 

Tämä on Terveydenhuoltoalan geneetikot ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. 

Laadittu 25.05.2018 

 

1. REKISTERINPITÄJÄ 

Terveydenhuoltoalan geneetikot ry 

 

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVAT HENKILÖT  

Kati Pulkkinen (sihteeri) 

ISLAB, Genetiikan laboratorio 

Puijonlaaksontie 2, Rak.1, 3.krs 

70210 Kuopio 

puh: 044 7178623 

sähköposti: kati.pulkkinen@islab.fi 

 

Satu Häikiö (taloudenhoitaja) 

puh: 050 4126601 

sähköposti: Satu.Susanna.Haikio@tyks.fi 

 

3. REKISTERIN NIMI  

Jäsenrekisteri 

 

4. REKISTERÖIDYT ELI JÄSENET  

Rekisterissä käsitellään Terveydenhuoltoalan geneetikot ry:n varsinaisiksi tai kunniajäseniksi 

hyväksyttyjen henkilöiden ja kannatusjäseniksi hyväksyttyjen organisaatioiden tietoja. 

 

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS  

Yhdistyksen jäsenrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään yhdistyksen jäsenyyden ja 

yhteydenottojen hoitamiseksi. Jäsenten henkilötietoja käsitellään myös yhdistyksen pöytäkirjoissa, 

tilitapahtumissa ja kirjanpidossa. 

 

6. JÄSENREKISTERIN TIETOSISÄLTÖ  

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten: 

- täydellinen nimi 

- yhteystiedot 

- jäsenyydet (Loimun jäsenyys) 
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- taloushallintoon liittyvät asiat 

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET  

Rekisterinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka jäsen ilmoittaa ilmoittautuessaan. Lisäksi tietoja kertyy 

yhdistyksen toiminnan yhteydessä esimerkiksi jäsenmaksujen käsittelyn osana. 

 

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SII RTO EU:n TAI ETA:n 

ULKOPUOLELLE 

Henkilötietoja luovutetaan toiminnantarkastajille ja yhdistyksen käyttämälle pankille kirjanpito- ja 

toiminnantarkastusvelvollisuuden täyttämiseksi.  

 

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

9. JÄSENREKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET  

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja niihin on rajattu pääsy vain sellaisilla 

henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja yhdistyksen tehtävien hoitamiseksi. Näillä henkilöillä on 

salassapitovelvollisuus ja heillä on käytössään suojatut salasanat. 

 

Paperilla säilytettävät, henkilötietoja sisältävät pöytäkirjat ja kirjanpito säilytetään lukollisessa 

kaapissa, joihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja yhdistyksen tehtävien 

hoitamiseksi. 

 

10.  HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA  

Henkilötiedot säilytetään jäsenrekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Terveydenhuoltoalan 

geneetikot ry:n jäsen. Kirjanpito ja tilitapahtumat säilytetään lainsäädännön määrittelemä 

vähimmäisaika. 

 

11.  REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä 

kopiot. Jäsen voi pyytää henkilötietojen oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Pyyntö tulee 

tehdä kirjallisesti ja osoittaa yhdistyksen sihteerille. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n 

tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  

 

12.  TIEDON KORJAAMINEN 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää reksiterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta 

virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai 

rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista 

vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. 
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13.  MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN  

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. 

Viimeisin versio on aina saatavilla Terveydenhuoltoalan geneetikot ry:n verkkosivuilla 

https://terveydenhuoltoalangeneetikot.wordpress.com.  

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 07.09.2018. 

 

https://terveydenhuoltoalangeneetikot.wordpress.com/
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