Asiakasrekisterin
tietosuojaseloste
Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Päivitetty 27.9.2019

1.Rekisterin ylläpitäjä
Y:0202497-0
Suomen Työterveyshoitajaliitto ry – Finlands Företagshälsovårdareförbund rf
Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki

2. Rekisteriasioiden yhteystieto
Suomen Työterveyshoitajaliitto ry asiakaspalvelu toimisto@stthl.fi
Eila Leonoff 050 410 8636
Eve Becker 040 7617 231

3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on liiton oikeutettu etu jäsenyyden ja/tai ja
hallituksen hyväksymien jäsenhakemusten täytäntöönpaneminen.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
•
•
•
•
•
•
•

Jäsenyyteen liittyvien, jäsenetujen ja palveluidemme toimittaminen ja
kehittäminen esimerkiksi kyselytutkimuksella
Jäsenyyteen liittyvän työttömyyskassa Erkon jäsenyysasiat ja muiden
lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen,
Jäsenten edunvalvonta
Jäsenpalvelun ylläpidon suorittamat tutkimus- ja tilastointitarkoitukset
Liiton toimittaman lehden (4 nro/vuosi) postitusosoitteet
Jäsenkirjeen lähettäminen
Jäsenyyden laskuttaminen

5. Mitä tietoja käsittelemme?
Käsittelemme jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen tai muun rekisteröidyn
henkilötietoja:
•
•
•

•

rekisteröidyn perustiedot kuten nimi*, jäsennumero*, käyttäjätunnus ja/tai
muu yksilöivä tunniste*, salasana*;
rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite*, puhelinnumero*,
osoitetiedot*;
Jäsentä koskevat tiedot kuten henkilötunnus*, yrityksen/Työnantajan ytunnus/yhdistysrekisterinumero* ja yhteyshenkilöiden nimet* sekä
yhteystiedot*;
jäsenyyttä koskevat tiedot kuten tiedot menneestä ja voimassaolevasta
jäsenyydestä, koulutuksesta, työtehtävästä sekä mahdollisista
luottamustoimista. Lisäksi muut asiointitiedot, kuten sähköiset laskutustiedot
ja jäsenmaksut.

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys jäsenyyden ja/tai
asiakassuhteemme syntymiselle Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi hyväksyä
jäsenyyttä tai palvelun toimittamista.

6. Mistä saamme tietoja?
Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.
Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa
kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja
viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella
sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan
manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö
tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita.
Olemme ulkoistaneet IT-hallintaa ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden
hallinnoimalla ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan. Olemme
huolehtineet alihankkijoidemme kanssa tietosuojastasi laatimalla henkilötietojen
käsittelyn osalta. Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja luovutetaan:
• jäsenmäärät Keskusjärjestö AKAVA:lle ja neuvottelujärjestöille

• Liiton paikallisosastoille, jäsenyyksiä hoitavalle henkilölle,
paikallisosastoon kuuluvien jäsenten yhteys ja työnantajatiedot

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne
työntekijämme (2 henkilöä), joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja.
Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot
kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä
keinoilla suojattuja. Tiedot ovat pilvipalvelussa, jonka palvelu tuottaa
Vetonaula Oy.

9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin
tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja/tai pyytää eroa
jäsenyydestä kirjallisesti.
Rekisteröitynä sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suoramarkkinointi lupasi.

10. Kehen voit olla yhteydessä?
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11. Rekisteriselostetta koskevat muutokset
Suomen Työterveyshoitajaliitto ry varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen
sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle.
Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.

