Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Suomen Päihderiippuvaiset ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 26.03.2020. Viimeisin muutos 03.04.2020.

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Päihderiippuvaiset ry
Sairaalatie 11
51200 Kangasniemi
info@paihderiippuvaiset.fi
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Suomen Päihderiippuvaiset ry:n kulloinkin noudattama
tietosuojakäytäntö.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Jukka Jokinen, hallituksen varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja
jukka.jokinen@paihderiippuvaiset.fi

3. Rekisterin nimi
Suomen Päihderiippuvaiset ry:n jäsenrekisteri.

4. Rekisteröidyt
Jäsenrekisteri koostuu varsinaisista jäsenistä sekä kannatusjäsenistä,
Varsinaisiksi jäseniksi voi hakea kaikki päihderiippuvuuteen sairastuneet ja heidän läheisensä sekä yhdistys
tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä.
Kannattajajäseniksi voi hakea yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt tai säätiöt, jotka haluavat tukea
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito yhdistyksen jäsenistöön, jäsenmaksujen kerääminen ja
valvonta.
Käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty
suostumus. Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
Henkilöjäsenen nimi, sukupuoli, syntymävuosi, yhteystiedot ja halukkuus vapaaehtoistyöhön.
Yhteisöjäsenen nimi ja yhteystiedot, yhteisöjäsenen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.
Jäseneksi liittymispäivä, jäsenryhmä, jäsenmaksutiedot ja jäsenlehden toimitustiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään jäsenhakemuksen perusteella.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen
Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille tahoille ilman rekisteröityjen suostumusta. Tietoja ei luovuteta
EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

9. Tietojen suojaus ja käsittelijät
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti (mm. käyttäjätunnukset, salasanat, lukitut tilat). Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että
tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan
se kuuluu; yhdistyksen hallituksen jäsenet ja hallituksen erikseen valitsemat toimihenkilöt.

10. Tietojen käsittelyn kesto
Rekisterin tietojen säilytysaika on henkilön tai yhteisön jäsenyysaika.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Rekisterin tietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

12. Rekisteröityjen oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa:





tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa
korjata tallennetut tietonsa
rajoittaa tietojensa käsittelyä
vaatia tietojensa poistamista tai vastustaa tietojensa käsittelyä

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö rekisterin pitäjälle
sähköpostitse. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan
rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön
toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.


oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen
käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

14. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää sähköpostitse kohdassa kaksi (2)
nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää esim. lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on
viimeksi päivitetty 3.4.2020.

