
 

 

Tietosuojaseloste 

1. Rekisterinpitäjä 

Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skooppi ry  
Skol- och studerandehälsovårdsföreningen i Finland rf.   
The Finnish Association of School and Student Health 

osoite:  c/o Tarja Kela,  Harjannetie 17 M 44,  00710 Helsinki    

yhteydenotot :  www.skooppi.fi/yhteydenotto/palautelomake 

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Skooppi ry:n taloudenhoitaja Tarja Kela 

Harjannetie 17 M 44,  00710 Helsinki    

tarja.kela@newsec.fi 

 

3. Rekisterin nimi 

Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistys Skooppi ry:n jäsenrekisteri 

 

4. Rekisteröidyt 

Jäsenrekisteri sisältää luettelon yhdistyksen jäsenistä ja kunniajäsenistä.   

. 

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus 

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11§:n vaa-
timat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäse-
nyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voi-
daan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. 

 

6. Käsiteltävät henkilötiedot 
a) Jäsenen antamat tiedot 

• nimi 

• osoite 

• sähköpostiosoite 

• ammattinimike 
b) Koulutuksiin osallistujien antamat tiedot 

• Ilmoittautumislomakkeessa annetut tiedot (nimi, ammatti, puhelinnumero, sähkö-
postiosoite, työnantaja) 
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7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Kaikki jäsentiedot kerätään jäsenen oman ilmoituksen perusteella. Muista rekistereistä tie-
toja ei kerätä. 

 
8. Tietojen luovutus ja siirtäminen 

Rekisteritietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Koulutustilaisuuksien yhteydessä kou-
lutuksiin osallistuvien määrä ja mahdollisesti ammattinimike voidaan luovuttaa näytteille-
asettajille. Yksittäisten henkilöiden tietoja ei luovuteta. 

 

9.  Tietojen suojaus 

Tiedot säilytetään jäsenrekisteriohjelmistossa, joka on suojattu käyttäjätunnuksella sekä 
salasanalla. 

 

10. Tietojen käsittelyn kesto 

Tiedot säilytetään jäsenyyden ajan. 

 

11. Tietojen käsittelijät 

Jäsenrekisterin haltija (taloudenhoitaja Tarja Kela) sekä yhdistyksen hallituksen jäsenet. 

 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia. 

13. Rekisteröityjen oikeudet 

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva: 

• Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee 
virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oi-
keiksi. 

• Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, 
että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta. 

• Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on 
lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. 

• Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen. 
• Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henki-

lötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoas-
taan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on re-
kisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, 
että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi. 

 



 

 

14. Yhteydenotot 

Tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtai-

sesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. 


