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Mitä tietoja sinusta keräämme? 

Uudenmaan lihastautiyhdistys ry kerää jäsenrekisteriinsä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 

(EU 2016/679) 5 § periaatteiden mukaisesti ja lisäksi henkilötiedot, puhelin-, sähköposti- ja 

osoitetiedot, diagnoositiedot, lapsijäsenen vanhempien yhteystiedot, työelämästatuksen (yli 

16 -vuotiaat) sekä jäseneksi liittymispäivän. 

Mistä saamme sinun tietosi? 

Jo olemassa olevien jäsenten osalta, olemme saaneet henkilötiedot jäsenhakulomakkeesta. 

Uusien jäsenten henkilötiedot saamme heidän täyttäessään jäsenhakulomakkeen. 

Jäsentiedot tallennetaan sähköistä käsittelyä varten ulkopuolisen palveluntarjoajan 

palvelimelle Suomessa (Yhdistysavain Rekisteri, Avoine Oy, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 

1935337-5, www.yhdistysavain.fi ) 

Mihin käytämme tietojasi? 

Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta sekä 

jäsenten vuorovaikutusta, toiminnan järjestämistä, edunvalvontaa, tuen ja palvelujen 



 

tarjontaa sekä jäsenetujen toimittamista varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista 

yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. 

Kenelle jaamme tietojasi? 

Uudenmaan lihastautiyhdistys ry on tehnyt sopimuksen tietojenkäsittelystä Lihastautiliitto 

ry:n (kotipaikka Turku Y-tunnus 0509058-6) kanssa, jolle siirretään jäsenrekisteristä 

Uudenmaan lihastautiyhdistyksen keräämät tiedot. Tietoja käytetään Lihastautiliitossa mm. 

Porras-lehden postitusta varten.  

Lihastautiliitto ry:n jäsenrekisteriselostus löytyy seuraavan linkin kautta: 

SUOMEN LIHASTAUTILIITTO RY:n JÄSENREKISTERISELOSTUS 

Tiedotteen tai laskun lähettäminen kirjeitse Yhdistysavaimen Rekisteristä (Avoine Oy) 

perustuu yhdistyksen antamaan toimeksiantoon, jossa Postille välitetään sähköisesti 

postituksen kannalta tarpeelliset tiedot. Posti hoitaa kirjeiden tulostamisen, kuorittamisen ja 

varsinaisen toimittamisen. Tähän ja muihin mahdollisiin henkilötietojen käsittelyn 

ulkoistamistilanteisiin liittyvä tietojen antaminen toimeksi saaneelle edellyttää, että 

henkilötietojen käsittelijä on antanut riittävät takeet siitä, että sen suorittama henkilötietojen 

käsittely täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset. 

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta muille tahoille eikä myöskään EU-alueen tai ETA:n 

ulkopuolelle. 

Yhdistys voi julkaista sen toimielimiin kuuluvan luottamus-/vastuuhenkilön nimen ja 

yhteystiedon yhdistyksen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. 

Miten suojelemme jäsenrekisteriämme? 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ei säilytetä manuaalisesti. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee 

Avoine Oy:n tuottamalla Yhdistystieto -sivustolla olevassa Yhdistysavain -järjestelmässä. 

Rekisteritietoihin käyttöoikeus on Uudenmaan lihastautiyhdistyksen palkatuilla 

toimihenkilöillä eli järjestökoordinaattorilla ja järjestöavustajalla sekä yhdistyksen hallituksen 

nimeämällä rahastonhoitajalla. 

Edellä mainituilla on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo 

vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa 

tarvittaessa. 

Tarkastusoikeus ja rekisteritietojen korjaaminen 

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus pyytää omat henkilötietonsa ja tarkastaa ne 

kirjallisella ilmoituksella. Henkilötietojen muutospyynnöt tehdään Uudenmaan 

lihastautiyhdistys ry:lle. 

Henkilötietomuutokset päivittyvät automaattisesti Lihastautiliitto ry:n jäsenrekisteriin, kun 

tiedot on ensin päivitetty Uudenmaan lihastautiyhdistyksen rekisteriin. Henkilötietomuutokset 

https://kaakkoissuomenlihastautiyhdistys-yhdistysavain-fi-bin.directo.fi/@Bin/855478bf5960c99453c200ab09dbdec6/1527418050/application/pdf/176036/J%c3%a4senrekisteri_Rekisteriseloste2018_Sopimus%20Lihastautiliitto%20ja%20Lihastautiyhdistys.pdf


 

myös poistuvat automaattisesti Lihastautiliitto ry:n jäsenrekisteristä, kun tiedot on poistettu 

jäsenyhdistyksen rekisteristä.  

 


