TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:
Yhteyshenkilö:

Allergia, Iho ja Astmaliitto ry
Paciuksenkatu 19, 00270 HELSINKI
09 473351
etunimi.sukunimi@allergia.fi
Kaisu Eklöf

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään Allergia, Iho ja Astmaliitto ry:n
x Jäsenrekisteri
x VIP jäsenrekisteri
x Luottamusjohdon henkilörekisteri
x Allergia Iho & Astmalehden vapaakappalerekisteri
x Allergia Iho & Astmalehden vastaa ja vaikuta rekisteri
x Yritysyhteistyörekisteri
x Sopimusrekisteri
x Sopeutumisvalmennuksen asiakasrekisteri
x Asiakasneuvontarekisteri
x Tutkimushankerekisteri
x Verkkoympäristön käyttäjärekisteri
x Somelähettiläsrekisteri
x Henkilöstöhallintojärjestelmärekisteri
x Julkaisujentilausrekisteri
x Päiväkodin asiakasrekisteri
x Sähköpostirekisteri
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Jäsenrekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta
jäsenyyden aikana ja jäsentietojen ylläpito. Rekisteröidystä kerätään etu ja sukunimi, syntymäaika,
sukupuoli, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, terveyttä koskevat tiedot niiltä osin, kun
ne liittyvät allergisiin sairauksiin, ihosairauksiin tai astmaan.
Rekisteröidyn henkilötietojen ja terveystietojen käsittely perustuvat rekisteröidyn antamaan
suostumukseen ja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Jäsenten tietoihin kirjataan aktiviteetit ja
luottamustoimet ja kunniajäsenyydet. Tietoja luovutetaan ainoastaan oman jäsenyhdistyksen
käyttöön. Jäsenlehden osoitteet luovutetaan lehden kirjapainoon neljä kertaa vuodessa.
VIPjäsenrekisterin jäsenet ovat terveydenhuollon ammattilaisia. Tiedot kerätään rekisteröidyltä
itseltään. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.
Rekisteröidyille lähetetään liitosta suoraan ajankohtaista tietoa allergia, iho ja astmaasioista sekä
tarjottavasta koulutuksesta ja sopeutumisvalmennuskursseista. Rekisteröidyistä kerätään nimi,
sähköpostiosoite, virkanimike, puhelinnumero ja toimipaikka osoitteineen.
Luottamusjohdon henkilörekisterissä ylläpidetään luottamushenkilöiden yhteystietoja. Tiedot
kerätään rekisteröidyltä itseltään ja tiedot ovat liiton sisäisessä käytössä.

Allergia Iho & Astmalehden vapaakappalerekisteri. Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.
Jäsenlehteä lähetetään rekisteröidyille liiton työn tunnetuksi tekemiseksi sekä liiton työn tukijoille.
Allergia Iho & Astmalehden vastaa ja vaikuta arvontarekisteriin kerätään vastaajien nimi,
osoite, sähköposti tai puhelinnumero. Tiedot kerätään vastaajan täyttämästä arvontakupongista.
Tiedot hävitetään heti vastaajien kesken suoritetun arvonnan jälkeen.
Yritysyhteistyörekisterin tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja käyttötarkoituksena on
Allergiatunnuksen piiriin liittyvien yritysten käsittely ja tuotetietojen ylläpito ajantasaisena.
Rekisteröidyistä kerätään nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, tuotemerkit, yhteyshenkilöt,
wwwsivut ja tuotteiden tarkat 100 % koostumustiedot.
Sopimusrekisterissä käsitellään palvelusopimuksia. Rekisteriin kerätään sopimusosapuolien
yhteystiedot ja sopimusten sisällöt.
Sopeutumisvalmennuksen asiakasrekisteriin kerätään tiedot rekisteröidyltä itseltään rekisteröidyn
suostumuksella. Rekisteröidyltä kerätään nimi, osoite, sosiaaliturvatunnus, sähköposti,
puhelinnumero, sairaus/diagnoosi, terveystiedot, tiedot perheenjäsenistä sekä lähiomaisen,
huoltajien yhteystiedot ja valintapäätökset.
Asiakasneuvontarekisteriin kerätään sosiaaliturva, allergianeuvonta ja kemikaalineuvonnan
asiakkaiden sähköpostiosoite, neuvonnan aihe, sukupuoli ja toisinaan ikä. Tiedot kerätään
rekisteröidyltä itseltään hänen suostumuksellaan.
Tutkimushankerekisteriin kerätään tietoja henkilöihin kohdistuviin tutkimushankkeisiin liittyen
rekisteröidyiltä itseltään heidän suostumuksellaan. Jokaiselta henkilöltä otetaan kirjallinen
suostumus ja tutkimustiedot säilytetään salasanojen takana digitaalisessa muodossa tai lukitussa
tilassa. Tietoja käsittelevät vain hankkeisiin nimetyt henkilöt.
Verkkoympäristön käyttäjärekisteriin kerätään tiedot verkkokursseille hakijoilta itseltään heidän
suostumuksellaan. Rekisteröidystä kerätään nimi, syntymävuosi, sähköposti, asuinpaikkakunta,
kurssille hakuperusteet sekä valintapäätökset.
Somelähettiläsrekisteri sisältää somelähettilään itsensä antamat tiedot, nimi, sähköposti, osoite ja
hakutiedot. Rekisterin käyttötarkoituksena on yhteistyö somelähettiläiden kanssa liiton työn
tunnetuksi tekemisessä.
Henkilöstöhallintajärjestelmärekisterin käyttötarkoituksena on ylläpitää henkilöstön tietoja. Tiedot
kerätään henkilöltä itseltään. Kerättävät tiedot ovat nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero,
henkilötunnus, työsuhdetiedot, koulutustiedot sekä yhteyshenkilö tarvittaessa. Tietoja käytetään
vain liiton sisäisessä käytössä.
Julkaisujentilausrekisteriin kerätään tilaajien nimi, osoite ja laskutusosoite, sähköposti ja
puhelinnumero. Tiedot kerätään tilaajilta heidän suostumuksellaan.
Päiväkodin asiakasrekisteriin kerätään tietoja asiakassuhteiden ylläpitoon ja viestintään ja lapsen
varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan. Rekisteriin kerätään nimi, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, henkilötunnus.
Sähköpostirekisteri on kerätty eri yhteistahoilta yhteydenottojen perusteella. Rekisteriä käytetään
työtehtävien hoitamiseen. Sähköpostiosoitteita ei luovuteta ulkopuolisille.
Lasten henkilötietojen käsittely kaikissa tapauksissa perustuu siihen, että
vanhempainvastuunkantaja on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa tai valtuutuksensa.
4. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteriin tallennetaan vain käyttötarkoituksen kannalta välttämättömät tiedot. Kohdassa 3. on
lueteltu eri rekistereihin kerättävät tiedot käyttötarkoituksen mukaan.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Allergia, Iho ja Astmaliitto ry:n
sähköisiin tietojenhallintajärjestelmiin, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka
tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään
henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Paperitulosteina säilytettävät tiedot säilytetään
lukitussa tilassa.
Henkilötiedot ja suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan.
7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Jäsenrekisteriin rekisteröidyn henkilötietoja luovutetaan ainoastaan jäsenen omalle yhdistykselle
jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden tai palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta
kolmansille osapuolille.
Muiden rekisterien osalta tietoja luovutetaan ainoastaan henkilön suostumuksella kolmansille
osapuolille esimerkiksi ITpalveluiden tuottamista varten.
Tietoja saatetaan myös luovuttaa viranomaisille kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön
perustuen.
8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin ja tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on jäsenyhdistyksen jäsen.
Jäsenyyden päättymisen jälkeen tietoja säilytetään raportointia ja seurantaa varten seuraavan
kalenterivuoden alkuun.
Muiden rekisterien osalta tietoja säilytetään siihen saakka, kunnes käyttötarkoitus on saavutettu.
10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä; saada pääsy
omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Liiton jäsenrekisterissä käsiteltävät henkilötiedot ja
oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista.
Tiedot annetaan ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin kuukauden kuluessa pyynnön
vastaanottamisesta ja määräaikaa voidaan tietyin edellytyksin jatkaa. Tiedot toimitetaan sovitulla
tavalla.
11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai

työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty
soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
12. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja
muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse kaisu.eklof@allergia.fi. Rekisteröity voi myös ottaa
yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Allergia, Iho ja Astmaliitto ry
Kaisu Eklöf
Paciuksenkatu 19, 00270 HELSINKI
13. Muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on laadittu 24.5.2018.
www.tietosuoja.fi

