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1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Astma- ja Allergiahoitajat ry 

Osoite 

      

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

tanja.utriainen@hus.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Mari Nyman, jäsensihteeri 
Osoite 

      

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

jasensihteeri.aah@gmail.com  

3 
Rekisterin 
nimi 

Astma- ja Allergiahoitajat ry:n jäsenrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Yhdistyksen jäsenasioiden hoitaminen. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Yhdistyslainmukaiset jäsentiedot: nimi ja kotipaikka sekä yhdistyksen sääntöjen ja toiminnan 
tarkoituksen mukaiset tiedot: kotiosoite, sähköpostiosoite, ammatti ja työnantaja. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Yhdistyksen jäsenet ilmoittavat itse tiedot jäseneksi liittyessään. Jäsenet ilmoittavat itse 
rekisterinpitäjälle myös mahdollisista ko. tietojensa muutoksista.  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Astma- ja allergiahoitajat ry ei jaa rekisteritietoja ulkopuolisille. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaalista aineistoa säilytetään kansiossa lukollisessa tilassa.  
Tietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan. 
Aineistoa käsittelee vain hallituksen nimeämät rekisterinpitäjän edustajat: pääsääntöisesti 
yhdistyksen jäsensihteeri ja tarvittaessa yhdistyksen puheenjohtaja. Kyseisillä henkilöillä on 
salassapitovelvollisuus.  
Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja. 
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan yhdistyksen 
tietosuojaohjeistuksella. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tekstinkäsittelyohjelmalla tehdyt dokumentit tallennetaan muistitikulle, joka on suojattu salasanalla ja 
tämä säilytetään manuaalisen aineiston yhteydessä lukollisessa tilassa. 
Tietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan.  
Aineistoa käsittelee vain hallituksen nimeämät rekisterinpitäjän edustajat: pääsääntöisesti 
yhdistyksen jäsensihteeri ja tarvittaessa yhdistyksen puheenjohtaja.  
Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja. 
Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan yhdistyksen 
tietosuojaohjeistuksella. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko 
kirjallisesti tai sähköpostilla jäsensihteerille. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Korjauspyyntö osoitetaan joko 
kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle, jäsensihteerille. Tiedot korjaa 
rekisterinpitäjän edustaja: pääsääntöisesti jäsensihteeri tai tarvittaessa puheenjohtaja.. 

 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

- 

 


