
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
20.5.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Suomen Kilpirauhasliitto ry ja jäsenyhdistykset Etelä-Karjalan kilpirauhasyhdistys ry, Etelä-
Pohjanmaan kilpirauhasyhdistys ry, Hyvinkään seudun kilpirauhasyhdistys ry, Keski-Suomen 
kilpirauhasyhdistys ry, Kymenlaakson kilpirauhasyhdistys ry, Lapin kilpirauhasyhdistys ry, Lounais-
Suomen kilpirauhasyhdistys ry, Oulun Seudun kilpirauhasyhdistys ry, Pirkanmaan kilpirauhasyhdistys 
ry, Pohjois-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry, Pohjois-Savon kilpirauhasyhdistys ry, Päijät-Hämeen 
kilpirauhasyhdistys ry, Pääkaupunkiseudun kilpirauhasyhdistys ry, Satakunnan kilpirauhasyhdistys 
ry, Vaasan Seudun Kilpirauhasyhdistys ry  
Osoite 

Vilhonkatu 4 B 15, 00100 Helsinki 

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

toimisto@kilpirauhasliitto.fi, p. 09 8684 6550 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Asta Tirronen 
Osoite 

Vilhonkatu 4 B 15, 00100 Helsinki 

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

asta.tirronen@kilpirauhasliitto.fi, p. 050 3300 080 

3 
Rekisterin 
nimi 

Jäsen- ja lehtirekisteri sekä uutiskirjerekisteri. 
 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistysten yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä 
jäsenluetteloa, sopimukset ja oikeutettu etu jäsensuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella 
huolehtia jäsenpalveluista ja jäsenviestinnästä sekä luottamushenkilöiksi valittujen ja vapaaehtoisiksi 
ilmoittautuneiden palveluista ja viestinnästä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on jäsenyyden, 
jäsenpalvelujen ja jäsenlehden tilausten hoitaminen sekä jäsenviestintä ja yhdistystoimintaan liittyvä 
viestintä ja tiedottaminen. Lehtirekisterin henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu 
huolehtia tilaajapalvelusta. Uutiskirjeen henkilötietojen käsittelyn perusteena on oiketettu etu 
huolehtia uutiskirjeen tilaajien asiakassuhteesta.  

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisterissä on jäsenestä seuraavat tiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, 
jäsenyyden alkamisen päivämäärä, mihin jäsenyhdistykseen kuuluu, syntymävuosi, kuluvan 
kalenterivuoden sekä edellisten kalenterivuosien jäsenmkasun maksusuoritukset, maksajatiedot, kieli 
sekä saa jäsenlehden/ei saa lehteä. Lisäksi henkilön kohdalla on tiedot, mikäli hän on tilannut 
sairausesitteen tai -esitteitä; maininta, mitkä esitteet on toimitettu; maininta, mitä kautta on saanut 
tietää Kilpirauhasliitosta tai jäsenyhdistyksistä sekä merkintä mahdollisesta osallistumisesta liiton 
järjestämiin koulutuksiin, kursseille, tukipuhelin- tai kokemustoimintaan, muuhun 
vapaaehtoistoimintaan ja luottamustoimet. 

Lehden tilaajasta on nimi, osoite, puhelinnumero ja tilauksen kesto sekä lahjatilauksessa lehden 
saajan nimi ja osoite.  

Uutiskirjeen tilaajasta, jos nämä eivät ole jäseniä, on nimi ja sähköpostiosoite.  

 



6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Jäseneltä tai lehden ja uutiskirjeen tilaajalta itseltään tai lapsen tiedot vanhemmalta. 
Maksusuoritustiedot saadaan pankkiyhteysohjelman viitesiirtotietona. Osoitteenmuutokset saadaan 
Postin osoitetietojärjestelmästä tai jäseneltä, tai lehden ja uutiskirjeen tilaajalta itseltään. 
Tapahtumiin ja koulutuksiin ilmoittautumisissa tiedot saadaan ilmoittautujalta itseltään.   
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Kilpirauhasliiton ja jäsenjärjestöjen jäsenen ja lehdentilaajien nimi- ja osoitetiedot sekä jäsennumero 
luovutetaan jäsenlehden sekä jäsenmaksulaskun ja jäsenkortin postittamista varten yritykselle, jolta 
Kilpirauhasliitto ostaa postituspalvelut. Palveluntarjoaja on Painotalo Digi Plus.Uutiskirjeen 
sähköpostiosoitteisto luovutetaan uutiskirjeen postittajalle. Palveluntarjoaja on 2click Oy 

 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaalisesti tulleet jäsenhakemukset ja lehden tai uutiskirjeen tilauslomakkeet säilytetään lukituissa 
tiloissa, kunnes tiedot on kirjattu rekisteriin jonka jälkeen ne hävitetään.  

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Kirjautumisoikeus kaikkiin jäsen- ja tilaajatietoihin on ainoastaan Kilpirauhasliiton työntekijöillä, joilla 
on salassapitovelvollisuus. Jokainen jäsenjärjestö voi kirjautua oman yhdistyksensä jäsentietoihin tai 
saada yhdistyksen jäsenrekisterin excell-tiedostona liiton työntekijältä. Jälkimmäisessä tapauksessa 
tiedosto on avattavissa ainoastaan salasanalla. Henkilöt, jotka käsittelevät jäsenjärjestössä 
jäsenrekisteriään ovat salassapitovelvollisia, sitoutuvat huolehtimaan rekisterin asianmukaisesta 
suojauksesta ja hävittämään sen, kun tarvetta säilyttämiselle ei enää ole. 
Jäsenrekisteripalveluntarjoaja Avoine Oy vastaa rekisteriohjelman suojauksista.   

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Pääsääntöisesti jokaisella jäsenellä ja lehden tai uutiskirjeen tilaajalla on oikeus tarkastaa jäsen- ja 
tilaajarekisteriin hänestä talletetut tiedot. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava 
nimen lisäksi katuosoite, jäsennumero ja puhelinnumero.  

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Korjauspyyntö lähetetään kirjallisesti joko maapostitse tai sähköpostilla jasenasiat@kilpirauhasliitto.fi. 
Korjauspyyntö on mahdollista esittää myös puhelimitse, jolloin soittajan henkilöllisyys pyritään 
varmentamaan jäsennumerolla ja lähi- tai sähköpostiosoitteella.    

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

Jäsenistön sekä lehti- ja uutiskirjetilaajien tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle muutoin kuin 
mitä kohdassa 7 on mainittu.   

 


