TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

12.6.2018

Nimi

Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry
Osoite

Patruunantie 15, 62800 Vimpeli
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Omaishoitajayhdistyksen toimisto Oivala p. 044 2991001
omaishoitajayhdistys@gmail.com
Nimi
2
Terttu Lakaniemi, puheenjohtaja
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Patruunantie 15, 62800 Vimpeli
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
P. 040 7165137
terttu.lakaniemi@gmail.com
3
Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n jäsenrekisteri
Rekisterin
nimi
4
Rekisterin tarkoituksena on osoittaa henkilön jäsenyys paikallisyhdistyksessä. Rekisterin ylläpidosta
Henkilötieto- vastaa Omaishoitajaliitto ry.
jen käsittelyn
tarkoitus
Rekisterin yhteystietoja käytetään:

•yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen
•jäsensuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen
•omaishoitoon koskeviin kyselyihin ja tutkimuksiin

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
-yhteystiedot (nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, paikkakunta, sukupuoli,
syntymävuosi)
-jäsentiedot (jäsennumero, jäsenlaji, jäsenyyden kesto)
-jäsenmaksutiedot

Tiedot poistetaan rekisteristä jäsenyyden päätyttyä.

6
Tiedot rekisteriin saadaan jäseneksi liittyvältä henkilöltä itseltään. Jäseneksi voi liittyä siihen
Säännönmu- tarkoitetulla paperisella lomakkeella tai yhdistyksen kotisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella,
kaiset tieto- puhelimitse tai henkilökohtaisessa tapaamisessa.
lähteet
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2

7
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

8
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

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

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat säilytetään lukituissa säilytystiloissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Omaishoitajaliitto ylläpitää jäsenrekisteriä ja ilmoittaa paikallisyhdistyksen jäsenvastaavalle
rekisterissä tapahtuvista muutoksista. Paikallisyhdistyksellä on omaan rekisteriinsä tunnus
rekisteritietojen selaamiseen. Yhdistys on ilmoittanut liittoon pääkäyttäjän. Pääkäyttäjän lisäksi
yhdistyksen työntekijöillä on oikeus tarvittaessa selata yhdistyksen jäsentietoja.

10
Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna liiton
rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
Jäsen voi kieltäytyä vastaanottamasta tiedotteita postitse, sähköpostitse ja tekstiviestitse
ilmoittamalla siitä paikallisyhdistyksen (Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry) pääkäyttäjälle,
työntekijöille tai liiton rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

11
Jokaisella jäsenrekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista
Oikeus vaatia lähettämällä oikaisupyyntö rekisterin ylläpitäjälle (Omaishoitajaliitto ry).
tiedon
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

