
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
08.09.2017 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Psoriasisliitto - Psoriasisförbundet ry 0217080-4 

Osoite 

Fredrikinkatu 27 A 3, 00120 Helsinki 

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

liittotoimisto@psori.fi, 040 9052 543 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Iida Liukkonen 
Osoite 

Fredrikinkatu 27 A 3, 00120 Helsinki 

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

iida.liukkonen@psori.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Jaicom-Jäsenrekisteri 

WordPress 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Rekisteriä käytetään jäsenasioiden hoitoon ja jäsenmaksujen perintään. Rekisteriin merkitään myös 
Ihonaika-lehden tilaajat. 

Jäsenrekisteritietoja käytetään toiminnan suunnitteluun, tiedottamiseen jäsenille sekä tilastointiin. 

 

Psoriasisliitto pitää keskitettyä jäsenrekisteriä jäsenyhdistystensä puolesta.Paikallisyhdistysten 
luottamushenkilöillä on myös oikeus nähdä oman yhdistyksensä jäsenten tiedot.  

 

Jos jäsen liittyy Psoriasisliiton verkkosivujen kautta, tallentuvat hänen tietonsa ensin WordPress 
järjestelmään, josta ne siirretään Jaicom-jäsenrekisteriin.  

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

- Yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 

- Liittymispäivä 

- Yhdistys, johon jäsen kuuluu 

- Syntymäaika 

- Toiminta yhdistyksen luottamustehtävissä 

- Myönnetyt ansiomerkit 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot saadaan suoraan jäseniltä. Jäseneksi voi liittyä tai päivittää yhteystietonsa Psoriasisliiton 
verkkosivujen kautta, puhelimitse, sähköpostitse, postittamalla jäseneksi liittymislomakkeen sekä 
tapahtumissa.  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Aineisto säilytetään Psoriasisliitossa lukituissa tiloissa.      

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisterin käyttöoikeus on Psoriasisliiton palveluksessa olevilla henkilöillä, joiden työtehtäviin kuuluu 
rekisterin ylläpito. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on käyttäjätunnukset ja salasanat. Myös 
paikallisyhdistysten hallitukset voivat anoa luottamushenkilöilleen käyttäjätunnuksen ja salasanan, 
jolloin nämä luottamushenkilöt voivat ylläpitää rekisteriä oman yhdistyksensä osalta.   

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Henkilötietolain 26 § mukaan jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada 
niistä pyydettäessä kopiot. Tarkistaminen on maksutonta kerran vuodessa. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteripitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta 
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn kannalta virheellinen, 
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. 

Vaatimus korjaamisesta on esitettävä rekisteriasioita hoitavalle kirjallisesti. 

Pyynnön esittäjän on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. 

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

      

 


