Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 27.9.2022

1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
Psoriasisliitto ry, Y-tunnus: 0217080-4
Fredrikinkatu 27 A 3, 00120 Helsinki, p. 040 9052 543 (ma-to klo 9.00–14.00).
Sähköposti: liittotoimisto@psori.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Heli Selonen, jäsenkoordinaattori
heli.selonen@psori.fi
Fredrikinkatu 27 A 3, 00120 Helsinki

3. Yhteisrekisterinpitäjä ja tämän yhteystiedot
Psoriasisliitto pitää keskitettyä jäsenrekisteriä jäsenyhdistystensä puolesta. Jäsenyhdistysten
yhteystiedot löytyvät:
https://psori.fi/psoriasisliitto/yhdistystoiminta-tapahtumia-vertaistukea/psoriasisyhdistykset/
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4. Rekisterin nimi
Kilta-jäsenrekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään jäsenasioiden hoitoon ja jäsenmaksujen perintään. Jäsenrekisteritietoja
käytetään yhteydenpitoon Psoriasisliiton, psoriasisyhdistysten ja jäsenten välillä.
Jäsenrekisteristä voidaan mm. lähettää jäsenille kirjeitä, sähköpostia, tekstiviestejä tai
mobiiliviestejä. Lisäksi tietoja tilastoidaan ja käytetään apuna toiminnan suunnittelussa.
Tietoja käytetään vapaaehtoistoiminnan koordinointiin.
Rekisteri toimii myös Ihon aika -lehden tilaajarekisterinä ja yhteistyökumppaneiden
sidosryhmärekisterinä. Rekisteriä käytetään Psoriasisliiton ja psoriasisyhdistysten kurssien,
koulutusten ja tapahtumien hallinnointiin. Tilaisuuksiin voi osallistua asiakkaita, jotka eivät ole
psoriasisyhdistysten jäseniä.
Rekisteröidyn suostumukseen perustuen osoitetietoja voidaan myös käyttää ja luovuttaa
tutkimustarkoituksiin.

6. Rekisterin tietosisältö
- Yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
- Henkilötiedot: syntymäaika, sukupuoli
- Jäsentiedot (jäsenlaji, jäsenyyden kesto, yhdistys, jäsenmaksun tiedot)
- Toiminta Psoriasisliiton ja psoriasisyhdistysten luottamustehtävissä ja vapaaehtoisena
- Myönnetyt ansiomerkit
- Ihon aika -lehden tilaustiedot
- Osallistuminen Psoriasisliiton tai psoriasisyhdistysten kursseille, koulutuksiin tai tapahtumiin
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7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan jäseniltä, lehden tilaajilta ja yhteistyökumppaneilta itseltään. Tiedot voi antaa
Psoriasisliiton verkkosivuilta jäsenlomakkeen kautta, sähköpostitse, puhelimitse tai
Psoriasisliiton tai psoriasisyhdistysten tapahtumissa. Tiedot voi lähettää liittotoimistolle myös
kirjepostissa.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Kilta-rekisteri on Kehätieto Oy:lta ostettu ohjelma. Kehätieto toimii henkilötietojen käsittelijänä
ja käsittelee rekisterin henkilötietoja IT2018 EHK ja IT2018 YSE -sopimusehtojen mukaisesti.
Ihon aika -lehden osoitteistot luovutetaan Punamusta Oy:lle, joka painaa ja postittaa lehden.
Jäsenten sähköpostit siirretään Mailchimp-uutiskirjejärjestelmään, josta lähetetään
Psoriasisliiton uutiskirjeet.
Jäsenkortit ja -laskut voidaan tilata erillisestä painotalosta, jolloin kyseisen toimittaja toimii
henkilötietojen käsittelijänä jäsenkorttien ja -laskujen toimittamisen ajan.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Sähköpostiosoitteita säilytetään MailChimp-jakelujärjestelmässä ja MailChimpin päätoimisto
sijaitsee Atlantassa, Yhdysvalloissa. MailChimp täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen
vaatimukset.
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10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöoikeus on Psoriasisliiton palveluksessa olevilla henkilöillä, joiden työtehtäviin
kuuluu rekisterin ylläpito. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on henkilökohtaiset
käyttäjätunnukset ja salasanat.
Psoriasisyhdistysten hallitukset voivat anoa luottamushenkilöilleen omat henkilökohtaiset
käyttäjätunnukset ja salasanat, jolloin ko. henkilöt voivat ylläpitää rekisteriä oman
yhdistyksensä jäsenten osalta.
Yksittäiset jäsenet voivat tarkastaa ja ylläpitää omia tietojaan jäsenen omassa
asiointipalvelussa verkossa ja mobiilisovelluksessa. Jäsenet luovat asiointipalveluun ja
mobiilisovellukseen oman salasanan ja kirjautuvat ohjelmaan salasanalla ja jäsennumerolla.
Käyttäjätunnukset lakkautetaan kun rekisterin ylläpitäjä ei ole enää Psoriasisliiton tai
psoriasisyhdistyksen palveluksessa. Asiointipalveluun ja mobiilisovellukseen ei pääse
kirjautumaan, jos henkilöllä ei ole voimassa olevaa jäsenyyttä psoriasisyhdistykseen.

11. Tarkastusoikeus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään
koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot.

12. 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.

Psoriasisliitto ry • Fredrikinkatu 27 A 3, 00120 Helsinki • p. 040 9052 543
www.psori.fi

