
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
25.4.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Oulun seudun Mielenterveysseura ry 

Osoite 

Kirkkokatu 19 a 10, 90100 Oulu 

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

044-3690 500 osms@oulunkriisikeskus.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Oulun seudun Mielenterveysseura ry / Tanja Jetsonen 
Osoite 

Kirkkokatu 19 a 10, 90100 Oulu 

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

044- 3690 500 osms@oulunkriisikeskus.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Jäsenrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Oulun seudun Mielenterveysseura ry:n henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen 
yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, oikeutettu etu huolehtia jäsenpalveluista ja 
jäsenviestinnästä mm.  vuosikirje jäsenille. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Keskusjärjestön ylläpitämään jäsenrekisteriin tallennetaan paikallisen mielenterveysseuran 
jäsentiedot seuraavasti: 

- jäsenyyden alkamispäivä (jäsenen hyväksyminen paikallisen mielenterveysseuran   
hallituksessa)                       

- nimi ja postiosoite 

- sähköpostiosoite 

- puhelinnumero 

- jäsenyystiedot (jäsenlaji) 

- syntymävuosi 

- ammatti 

- jäsenmaksutiedot 

- mahdolliset suoramarkkinointikiellot ja/tai -suostumukset 

 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Henkilön oma ilmoitus tai Suomen Mielenterveysseura ry:n toimijan ilmoitus. 

Jäsenten tiedot otetaan ylös heidän hakiessaan OSMS:n jäsenyyttä. 

 



    REKISTERISELOSTE      2 
 

7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Oulun seudun Mielenterveysseura ry on jäsenrekisterin ylläpitäjä. Jäsentiedot tallennetaan Suomen 
Mielenterveysseura ry:n keskitettyyn jäsenrekisteriin. 

Suomen Mielenterveysseura ry toimii jäsenrekisterin käsittelijänä laskuttaessaan jäsenmaksut, 
muuttaessaan jäsenten tiedot tai poistaessaan jäsenen yhteystiedot OSMS:n ilmoituksen mukaisesti. 

Tietoja käytetään sekä keskusjärjestön (SMS) että paikallisen Mielenterveysseuran (OSMS) toimesta 
edelläkuvattuihin tarkoituksiin. 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin tai muuhun 
vastaavaan toimintaan. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. 

Tietoja ei luovuteta Eu/Eta alueen ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Jäsenasioita hoitavan henkilön (palvelusihteeri) työhuoneessa lukollisessa 
kaapissa.Salassapidettävää materiaalia ei ole, ainoastaan jäsenien Nimet ja Osoitteet. Manuaalista 
aineistoa on käytössä ainoastaan jäsenkirjeitä lähetettäessä, jolloin tulostetaan osoitetarrat 
jäsenkirjeitten lähettämistä varten. 
Mikäli jäsen päättää jäsenyytensä, kaikki mahdolliset manuaaliset tiedot hävitetään tietotuva-astiaan. 
Myös toimitilat ovat koko ajan lukossa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

 Käyttöoikeus on vain nimetyillä henkilöillä ( Erja Saarela, toiminnanjohtaja, Tanja Jetsonen, 
palvelusihteeri) käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

 Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa tietonsa.Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat 
henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on 
lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä. 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn 
rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia 
käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka 
perusteella vastustat käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa 
pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.  

Jos Oulun seudun Mielenterveysseura ry käsittelee henkilötietoja suoramarkkinointia varten, 
rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se 
liittyy suoramarkkinointiin. 

Yhteyttä voi ottaa joko sähköpostilla osms@oulunkriisikeskus.fi tai soittamalla 044 3690 500 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella jäsenellä on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista. 

Korjauspyyntö tapahtuu ottamalla yhteyttä joko sähköpostilla osms@oulunkriisikeskus.fi tai 
soittamalla 040 3690 500 



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

Yhteistietoja käytetään ainoastaan seuran toiminnasta tiedottamiseen, vuosittaiseen jäsenkirjeeseen/ 
vuosikokouskutsuun. 

Tietoja ei käytetä minkäänlaiseen markkinointiin, etämyyntiin tms. toimintaan. 

 


