
 

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖKUNTA 

JHL RY 117 

 

 

TIETOSUOJASELOSTE  

Yhdistetty henkilörekisteriseloste ja informointiasiakirja 

(henkilötietolaki 523/99 § 10 ja §24) 

 

28.6.2018 

 1 (2) 

 

Rekisterinpitäjä Nimi 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilökunta JHL ry 117 
 

 Osoite 
Huhtalantie 53 T/M, 60220 Seinäjoki 

Puhelin 
06 415 4145 / 050 474 4145 

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt 
Ritva Sahlgren, jäsenasiainhoitaja, ritva.sahlgren@epshp.fi, 06 415 3784 
Reijo Keski-Hynnilä, pääluottamusmies, reijo.keski-hynnila@epshp.fi, 06 415 4145 
Niina Behm, puheenjohtaja, niina.behm@epshp.fi 
              

 

Rekisterin nimi  
 
Postituslista ja yhteystietorekisteri 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 
Henkilötietolain 8 § mukaiset yleiset edellytykset, esim. 
 

 Jäsenasioiden hoitaminen 
 
Henkilötietolain 4 luvun mukainen henkilötietojen käsittely erityisiä tarkoituksia varten 
 

 Suoramarkkinointi rekisteröidyn luvalla, liittymällä postituslistalle 
 

 

Rekisterin tietosisältö 
 
Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, jäsennumero  
 

 

Säännönmukaiset tietolähteet 
 
Rekisteröidyltä itseltään saadut tiedot. 
 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto  
 
Ei luovuteta 

Rekisterin suojaukset 
 
Manuaalinen aineisto: Lukittu arkisto lukitussa huoneessa 
 
ATK:lle tallennetut tiedot:  
 
Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen jäsenrekisteriin, johon on rajattu pääsy 
vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on 
käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja 
jäsentietojen käyttöä valvotaan. 
 
Jäsenrekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani (https://www.yhdistysavain.fi/), joka 
tarjoaa yhdistysten digitaalisen toimintaympäristön henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan 
lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. 
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TIETOJEN OIKAISUOHJEET REKISTERÖIDYLLE 
 
Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen: 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa 
(12 kk) toteutettuna. Pyyntö tehdään kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti 
rekisterinpitäjän luona. (HetiL 523/99 26-28 §) 
  
Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen: 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tehdään 
kirjallisesti. (HetiL 523/99 29 §)  
 
Muut mahdolliset oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely 
henkilötietolain 523/99 puitteissa. (HetiL 523/99 30 §)  
 
Tarkastuspyyntö, korjaamispyyntö ja kielto osoitetaan: Ritva Sahlgren, jäsenasiainhoitaja (katso yhteystiedot 
yläpuolelta.) 
 

 

 


