
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
17.5.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Sastamalan seudun mielenterveysseura ry 

Osoite 

Puistokatu 2, 38200 Sastamala 

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

puh. 03 5120500, toimisto@tukitalo.com 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Ari Tiensuu 
Osoite 

Puistokatu 2, 38200 Sastamala 

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

puh. 03 5120522, ari.tiensuu@tukitalo.com 

3 
Rekisterin 
nimi 

Sastamalan seudun mielenterveysseura ry:n tiedotus- ja markkinointirekisteri sekä rekisteri 
koulutusten ja muiden tapahtumien osallistujista 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Yhdistyksen tiedotus- ja markkinointitoiminnan mahdollistaminen. 

Koulutusten ja tapahtumien osallistujamäärien seuranta sekä palautteen mahdollistaminen. 
Mahdollinen yhteydenpito ryhmätoiminan osallistujiin 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteriin voidaan tallettaa: 

- henkilön nimi, yhteystiedot sekä tarvittaessa muitakin tunnistetietoja 

- tiedot rekisteröidyn osallistumisista yhdistyksen organisoimiin koulutuksiin ja/tai tapahtumiin. 

Ryhmätoimintoihin liittyen voidaan tarvittaessa perustaa suljettuja ja / tai salattuja ryhmiä iinternettiin / 
sosiaaliseen mediaan. Ryhmiin liittyminen on vapaaehtoista.  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tietoja saadaan: 

- Koulutuksiin ja/tai tapahtumiin osallistuvilta 

- Joissakin tiedotukseen ja/tai markkinointiin liittyvissä tilanteissa yhteystietoja voidaan kerätä 
julkisista tiedonlähteistä (esim. verkkosivustoilta). Näissä tapauksissa rekisteröidyltä pyydetään 
suostumusta heidän merkitsemisestään tiedotusrekisteriin. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietyistä Suomen Mielenterveysseuran malliin perustuvista koulutuksista (mm. Mielenterveyden 
ensiapu -koulutukset ja Löydä oma tarinasi -ryhmät) kerätyt osallistujatiedot lähetetään Suomen 
Mielenterveysseuralle säännönmukaista palautteen keräämistä varten. Tällaisiin koulutuksiin 
osallistujia informoidaan asiasta tietojen keräämisen yhteydessä- 

 

Muilta osin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kenellekään. 

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 kerättävää aineistoa ovat lähinnä koulutukseen ja/tai tapahtumiin osallistuneista 
muodostuvat listat, joita säilytetään erityistä huolellisuutta noudattaen kyseisestä tapahtumasta 
vastuussa olevan työntekijän lukitussa kaapissa.Osallistujalistat tuhotaan heti, kun niiden 
säilyttämiselle ei enää ole selkeää perustetta (esimerkiksi palautteen keräämisen tai 
jatkokoulutuksen tarjoamisen kannalta. Osallistujalistat tuhotaan viimeistään kyseistä toimintavuotta 
koskevan toimintakertomuksen valmistuttua.  

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Sähköisenä aineistona ovat lähinnä markkinointini ja/tai tiedotukseen käytettävät sähköpostilistat. 
Näitä tietoja säilytetään asiasta vastuullisen työntekijän sähköisessä osoitekirjassa, joka on suojattu 
salasanoin ja yksilöidyin käyttötunnuksin. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jokaisella rekisteröidyllä on lakisääteinen oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä 

 

Rekisteröidyn tulee tarkastusoikeutta käyttäessään toimittaa kirjallinen pyyntö tietojen 
tarkastamisesta rekisterin yhteyshenkilölle (kts. kohta 2) 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella rekisteröidyllä on lakisääteinen oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon 
korjaamista. Vaatimuksensa rekisteröity voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle (kts. kohta  

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

Jokaisella rekisteröidyllä on lakisääteinen oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon 
korjaamista. Vaatimuksensa rekisteröity voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle (kts. kohta  

 


