
JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Kouvolan Mielenterveysseura ry 

Osoite: 
 KVY/ KMS ry  
 Savonkatu 23  
 45100 Kouvola 
 

2.Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 

Timo Honkanen  
Sähköposti: timo.j2.honkanen@gmail.com 

Puhelin 040 517 6101 
 

3.Rekisterin nimi 

Jäsenrekisteri 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus. Henkilötietojen käsittelyn perusteena 
on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, huolehtia 
jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä, vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden palveluista ja 
viestinnästä. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on (esimerkkejä): 
 Jäsenpalvelut 
 Jäsenviestintä 

 Yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen 

 Varainhankinta 

 

4.Käsiteltävät henkilötiedot 
MIELI Suomen Mielenterveys ry:n,  eli Mieli ry:n ylläpitämään jäsenrekisteriin tallennetaan 

paikallisen mielenterveysseuran jäsentiedot seuraavasti: 
 jäsenyyden alkamispäivä (jäsenen hyväksyminen paikallisen mielenterveysseuran 

hallituksessa) 
 nimi ja postiosoite 

 sähköpostiosoite 

 puhelinnumero 

 jäsenyystiedot (jäsenlaji) 
 syntymävuosi  
 ammatti 
 jäsenmaksutiedot 

 

5.Tietolähteet 
Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään, jäsenmaksun suorittamistapahtumista ja 
mahdollisista vapaaehtoisrooleihin ryhtymisistä tai poistumisista. 
7.  Tietojen luovutukset ja siirrot  
Kouvolan mielenterveysseura on jäsenrekisterin ylläpitäjä ja jäsentiedot tallennetaan Mieli 
ry keskitettyyn jäsenrekisteriin. Mieli ry toimii jäsenrekisterin käsittelijänä laskuttaessaan 
jäsenmaksut, muuttaessaan jäsenten tiedot tai poistaessaan jäsenen yhteystiedot 
paikallisen mielenterveysseuran ilmoituksen mukaisesti. Tietoja käytetään sekä Mieli ryn 
että paikallisen mielenterveysseuran toimesta edellä kuvattuihin tarkoituksiin. 



 

Kouvolan Mielenterveysseuran yhteyshenkilö siirtää , säilyttää ja ylläpitää jäsenrekistä 
poimittuja seuraavia tietoja: Jäsenen nimi, jäsenyystyyppi, osoite, puhelinnumero , 
sähköpostiosoite. KMS ryn yhdyshenkilö täydentää säilyttämäänsä tiedostoon jäsenen 
mahdolliset roolit seurassa ja jäsenmaksutiedot . Nämä tiedot säilytetään yhteyshenkilön 
tietokoneella palomuurin ja salasanan takana. Tiedot palvelevat tiedottamista, 
jäsenpalvelua ja vapaaehtoistoimintaa.  
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille eikä EU/ETA alueen ulkopuolelle.  
 

8. Tietojen suojaus ja säilytysajat 
Mieli ryn henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt 
henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot 
kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla 
suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin 
pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.  
Henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää 
virheelliset tiedot viipymättä. 
 

9.  Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja 
vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. 
Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä. 
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus pyytää omien tietojensa 
käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus tietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 
 

10.  Yhteydenotot 
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai 
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.  Yhteydenoton voi tehdä 
myös seuran kotisivujen yhteydenottolomakkeella.  
 

11. Tietosuojaselosteen muutokset 
Mikäli Kouvolan Mielenterveysseura ry muuttaa tätä selostetta tavalla, joka lisää seuran 
oikeuksia tietojen säilyttämisessä tai käsittelyssä siitä lähetetään tieto rekisteriin 
kuuluville.  
 


