Päijät-Hämeen epilepsiayhdistys ry:n tietosuojaseloste
1. Päijät-Hämeen epilepsiayhdistys ry
Epilepsialiitto Helsingissä organisoi Kilta-rekisteriä eli keskitettyä jäsenrekisteriä, jonka osaa PäijätHämeessä ylläpitää Päijät-Hämeen epilepsiayhdistys ry,
yhteystiedot : osoite Vapaudenkatu 8 A, 15140 Lahti, puhelin 044 571 4444 ja sähköposti
paijathameen.epilepsia@gmail.com tai toimisto.paijat-hame@epilepsia.fi.

2. Yhteyshenkilö
Kilta-rekisteriä Päijät-Hämeessä käyttävät Marko Peltonen puh. 0456338031, Pasi Tikkanen, puh.
0405405625 ja Katri Karkinen puh. 0400654068. Henkilöt ovat Päijät-Hämeen epilepsiayhdistyksen
hallituksen jäseniä.

3. Rekisterin nimi
Päijät-Hämeen epilepsiayhdistyksen jäsenrekisteri.

4. Rekisteröidyt
Rekisteri koostuu yhdistyksen suorista jäsenistä, kannatusjäsenistä ja kunniajäsenistä.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus
Epilepsiayhdistys on epilepsiaa sairastavien ja heidän omaistensa ja tukena olevien henkilöiden
vertaisuutta vahvistava ja etuja ajava yhdistys. Se on kansalaisjärjestö, jonka jäsenet maksavat
jäsenmaksua, ja he antavat suostumuksen siihen, että heidät kirjataan ylös jäsenrekisteriin.
Jäsenrekisteriä tarvitaan silloin, kun jäsenille ilmoitetaan yhdistyksen tapahtumista. Se on tarpeen
silloin kun kerätään jäsenmaksua ja tehdään jäsentutkimusta.

6. Käsiteltävät henkilötiedot
Jäsenestä kirjataan ylös nimi, osoite, puhelin ja sähköposti sekä syntymävuosi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tullessaan jäseneksi ihminen kirjataan jäsenrekisteriin.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Jäsenrekisteri on yhteisrekisteri, josta Epilepsialiitto saa jäsentiedot Päijät-Hämeen osalta.
Rekisterin tietoja luovutetaan eteenpäin vain rekisteröityjen suostumuksella Eu/ETA:n alueelle.

9. Tietojen suojaus
Jäsenrekisteri on sähköinen ja se on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Yhdistyksen hallitus
päättää siitä, kenellä on käyttäjätunnus.

10. Tietojen käsittelyn kesto
Henkilö on jäsenrekisterissä sen ajan, kun hän on yhdistyksen jäsen. Jos jäsen jättää jäsenmaksun
maksamatta, tiedot poistetaan rekisteristä viimeistään kymmenen vuoden kuluessa.

11. Tietojen käsittelijät
Päijät-Hämeen epilepsiayhdistyksen rekisteriä käyttää lisäksemme Epilepsialiitto. Voimme ulkoistaa
henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin,
että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin
asianmukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Jäsenrekisterin tietojen käsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

13. Rekisteröityjen oikeudet
Päijät-Hämeen epilepsiayhdistyksen jäsenellä on seuraavat oikeudet:
•
•
•
•
•

Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa
ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään
tiedot oikeiksi.
Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity
kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä
on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että
henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä
ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin,
on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia,
että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot

Päijät-Hämeen epilepsiayhdistyksen jäsenet voivat saada tietoa rekisteristä ottamalla yhteyttä
yhdistyksen hallituksen jäseniin. Varmin keino on soittaa tai tulla paikalle päivystysaikana
maanantaisin klo 11-13 (ei kesäaikana) Lahteen Vapaudenkatu 8 A :n. Lisäksi voi lähettää
sähköpostia osoitteeseen, joka on kerrottu jokaisen jäsentiedotteen alussa.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa
Tätä tietosuojaselostetta tarkistetaan kerran vuodessa aina uuden hallituksen toimesta.
Suosittelemme, että käytte säännöllisesti Internet-sivuillamme ja huomioitte mahdolliset
muutoksemme selosteessa.

