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Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Syömishäiriöliitto – Syli ry
Lounatuulet Yhteisötalo
Järjestösihteeri Pia Ilo
Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku
puh. 040 558 5265
pia.ilo@syomishairioliitto.fi
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Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri
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Rekisteröidyt

Rekisteri koostuu varsinaisista jäsenistä, kannatusjäsenistä ja kunniajäsenistä.
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Rekisterin pitämisen
ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja
käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.
Rekisterin tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä henkilöä ei ole mahdollista tunnistaa.
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Käsiteltävät henkilötiedot

Yhdistyksen jäsenestä ja yhdistyksen jäsenyyttä hakeneesta henkilöstä kerätään seuraavat tiedot: etu- ja sukunimi, syntymäaika (jäsenkelpoisuuden varmistamista varten), sukupuoli, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, jäsenyyden tyyppi,
jäsenyyden alkamisaika, jäsenmaksujen laskutus- ja maksutiedot ja mahdolliset
muut henkilön itsensä yhdistykselle antamat tiedot.
Jäsenyyden tyyppiä (sairastuneen läheinen, syömishäiriötä sairastava tai toipunut,
ammatillisesti kiinnostunut, muu) ja tietoa sukupuolesta käytetään toiminnan suunnitteluun ja toiminnasta raportointiin. Raportoinnista kootaan tilastoja, joista yksittäistä henkilöä ei ole mahdollista tunnistaa.
Jäsennumero muodostuu jäsenrekisteriohjelman kautta.
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Säännönmukaiset
tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan jäsenyyttä hakevan henkilön jäsenhakemuksesta joko
verkkosivujen tai postitse toimitettavan lomakkeen kautta.
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Tietojen luovutus ja
siirtäminen

Jäsenyhdistykset hyväksyvät uudet jäsenet omissa hallituksen kokouksissaan. Jäsenyhdistyksille luovutetaan uusien jäsenten hyväksymistä varten etu- ja sukunimi,
kaupunki ja jäsenyyden tyyppi. Tietoja luovutetaan vain yhdistysten nimetyille henkilöille.
Mielenterveyden keskusliitolle luovutetaan Revanssi-lehden tilaajatiedot, mikäli jäsenhakemuksen jättänyt on antanut siihen suostumuksensa.
1.1.2019: Uutiskirjeen osalta tiedot luovutetaan MailChimp -uutiskirjepalvelulle.
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
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Tietojen suojaus

Tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden
kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden
toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Tietokoneet sijaitsevat lukituissa huoneissa ja koneet on suojattu palomuurein, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
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Tietojen käsittelyn
kesto

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
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Tietojen käsittelijät

Tietojen säilytyksestä vastaa Tietotoimisto.
1.1.2019 Uutiskirjeen osalta tietojen säilytyksestä vastaa MailChimp -uutiskirjepalvelulle.
Voimme jatkossakin ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
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Evästeet ja selailun
seuranta

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi.
Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet
selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toimintaa, evästeiden
käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen. Tällöin verkkosivu ei välttämättä toimi häiriöittä.
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Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.
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Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa rekisteriin merkityt henkilötiedot ottamalla yhteyttä kohdassa kaksi (2) nimettyyn yhteyshenkilöön. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisteröidyllä itsellään on myös niin halutessaan mahdollisuus korjata
tai täydentää antamiaan tietoja omalla jäsentunnuksellaan.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee,
että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsääntöä.
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Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.
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Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä informoimme niistä laittamalla verkkosivuillemme asiasta ilmoituksen.

