
 
Tietosuojaseloste  
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n 
mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista. 
 
1. Rekisterin nimi 
Suomen Angelman –yhdistys ry 
 
2. Rekisterinpitäjä 
Suomen Angelman –yhdistys ry 
Puheenjohtaja Tuija Kaivanto 
Kivipöytälänkuja 10 
33920 Pirkkala 
puhelin 050-3835817 
tuija.kaivanto@angelman.fi 
 
 
3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa  
Internetvastaava Teemu Siitari  
teemu@siitari.net 
 
4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 
Rekisteriä käytetään jäsenasioiden hoitoon sekä jäsenmaksujen perintään. Jäsenrekisteriin 
kerättäviä tietoja käytetään myös toiminnan suunnitteluun.  
 
5. Rekisterin pitämisen peruste 
Yhdistyslaki sekä henkilötietojen vapaaehtoinen luovuttaminen. 
 
6. Rekisterin tietosisältö  
Rekisteröidyistä kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, 

sähköpostiosoite , haluaako Tukiviesti –lehden vai ei. 

Rekisteröityjä voi myös halutessaan ilmoittaa vapaaehtoisesti yhdistysten omaa käyttöä varten 

rekisteriin seuraavat tiedot: perheessä olevan angelmanhenkilön nimi ja syntymäaika  

Yhteydenottojen ja jäsenyyden myötä rekisteriin tallentuvat myös seuraavat tiedot: 

Tukiviesti / Kehitysvammaisten Tukiliitto -jäsenlehti menee/ei mene sekä maksutiedot. 

 
7. Säännönmukaiset tietolähteet 
Tiedot saadaan suoraan jäseniltä. 
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8. Tietojen säilyttämisaika 
Tietoja säilytetään kaksi kalenterivuotta jäsenyyden päättymisen jälkeen viranomaisvelvoitteiden 
täyttämiseksi. 
 
9. Henkilötietojen käsittelijät 
Tietoja käsittelevät vain yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Internetvastaava, 
joka rekisterin ylläpitäjä, käsittelee tietoja vain rekisterinylläpitoon, muokkaukseen ja suojaukseen 
liittyen. 
 
10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot 
Osoite- ja sähköpostitiedot luovutetaan vain jäsenkirjeiden ja –maksujen postitusta varten 
henkilötietojen käsittelijöille. 
Yhdistyksen jäsenen tai uuden jäsenen yhteystiedot voidaan antaa vertaistukea varten perheille 
keskenään suullisella luvalla.  
Varsinaisten jäsenten tiedot luovutetaan Kehitysvammaisten Tukiliitolle keskitettyyn 
jäsenrekisteriin Tukiliiton jäsenmaksua varten sekä  Tukiviesti tai Leija-lehden saamista varten. 
Kannatus ja yrityskannatusjäsenten tietoja ei anneta jäsenrekisteriin. 
 
11. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle. 

 
12. Käyttäjien profilointi 
Käyttäjiä ei profiloida. 
  
13. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat jäsenrekisteritiedot ja saada niistä 
pyydettäessä kopiot.  
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee 
osoittaa rekisterinpitäjälle. 
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta viivästystä rekisteristä. 
 
14. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisterin tiedot on tallennettu jäsenrekisteritietokantaan, johon pääsee käsiksi vain henkilöt, joilla 
jäsenrekisterin käyttöoikeus.  Rekisteriä ylläpitävillä ja käyttävillä henkilöillä on 
salassapitovelvollisuus. 
Mikäli tietosuojaloukkaus tai epäily tästä havaitaan, ilmoitetaan heti rekisterin yhteyshenkilölle, 
joka ilmoittaa tästä yhdistyksen hallitukselle. Rekisterin yhteyshenkilö hoitaa myös tarvittaessa 
ilmoitukset rekisteröidyille ja vastaavalle valvontaviranomaiselle. 
 
15. Tietosuojaselosteen muuttaminen 
Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, 
yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa. 
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 18.5.2018 


