Glaukoomayhdistys ry:n tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Glaukoomayhdistys ry, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki (Y-tunnus: 2483413-0)

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Nimi: Pipsa Sinkko-Westerholm
Postiosoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
Sähköposti: toimisto@glaukoomayhdistys.fi
Puhelin: 050-466 2929

3. Rekisterin nimi
Glaukoomayhdistys ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyslain mukainen velvoite ja Glaukoomayhdistys
ry:n sääntöjen mukainen tehtävä ja oikeutettu etu ylläpitää jäsenluetteloa sekä huolehtia
jäsenpalveluista ja jäsenviestinnästä.
Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on:
- Jäsenpalvelut
- Jäsenviestintä
- Yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen

5. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja:
- rekisteröidyn perustiedot: nimi, kotipaikka ja syntymävuosi
- rekisteröidyn yhteystiedot: osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
- jäsenyystiedot: jäsennumero ja liittymispäivä
- jäsenmaksutiedot
- muut erikseen suostumuksella kerätyt tiedot: sairastaako glaukoomaa

6. Tietolähteet
Jäseniä koskevat tiedot saadaan:
- jäseneltä itseltään internetin kautta (glaukoomayhdistys.fi -sivujen sähköinen lomake),
puhelimitse, sähköpostilla, henkilökohtaisesti annettuna tai postitse lähetettynä kirjallisesti
täytetyistä liittymislomakkeista, joita jaetaan Glaukoomayhdistyksen järjestämissä tapahtumissa
sekä tapahtumissa, joissa Glaukoomayhdistys on näytteilleasettajana sekä useissa esitepisteissä
mm. sairaaloiden OLKA-pisteissä.

7. Tietojen luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille sekä EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Hyödynnämme yhdistyksen jäsenten henkilötietojen käsittelyssä ulkopuolisia palvelutarjoajia:
- Nettijäseri/Selkotieto Oy (Jäsenrekisteri1)
- Leonnet Oy/Sigmatic Oy (glaukoomayhdistys.fi -sivujen ylläpito ja palvelin; Jäsenrekisteri2 ).

Lisäksi jäsentietoja luovutetaan:
- Tampereen Offsetpalvelu Oy:lle/Posti Oy:lle (jäsenkorttien ja -laskujen painaminen + postitus).
Tietoja ei luovuteta tai siirretä muille ulkopuolisille tahoille, markkinointitarkoituksiin eikä EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tietojen suojaus ja säilytysajat
Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt.
Käyttäjillä on omat käyttäjätunnukset ja salasanat sähköisiin järjestelmiin. Tiedot kerätään
tietokantoihin, jotka ovat suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.
Glaukoomayhdistys.fi -sivut ovat SSL-suojattu. Tietokannat, niiden varmuuskopiot sekä
manuaaliset aineistot (paperiset liittymislomakkeet) sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tietoihin
pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.
Henkilötietoja säilytetään vähintään jäsenyyden keston ajan huomioiden lainsäädäntö sekä
viranomaisten vaatimukset (mm. kirjanpitolainsäädäntö).
Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti lainsäädäntö huomioon ottaen.
Lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei
rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteen sopimattomia,
vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää vanhentuneet tai
väärät henkilötiedot asianmukaisesti ja viipymättä.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot sekä vaatia
virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista.
Glaukoomayhdistys ry:n jäsenet pääsevät itse tarkastamaan henkilötietonsa kirjautumalla
hänelle annetuilla tunnuksilla glaukoomayhdistys.fi -sivujen jäsenosioon, jossa tiedot ovat
nähtävissä kohdassa Omat tiedot. Kirjautumisohjeet saa tarvittaessa toimistolta puhelimitse tai
sähköpostitse.
Muut tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä henkilökohtaisesti asioimalla
Glaukoomayhdistys ry:n toimistolla ennakkoon sovittuna ajankohtana. Mukana tulee olla
henkilöllisyystodistus.
Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2 mainitulle
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
Rekisteröidyllä on oikeus erota jäsenyydestä ja pyytää henkilötietojensa poistamista.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää lähettämästä hänelle yhdistys- ja
jäsentiedottamiseen liittyvää materiaalia muilta osin, kuin jäsenkortin ja -laskun osalta.

10. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa 2 nimetylle yhteyshenkilölle.

11. Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä.
Merkittävistä muutoksista informoimme myös muulla tavoin.

12. Muut Glaukoomayhdistys ry:n keräämät henkilötiedot
Glaukoomayhdistys ry:n työntekijöiltä, palkkioita saavilta toimeksiantojen suorittajilta, hallituksen
jäseniltä ja glaukoomakerhojen vapaaehtoisilta ohjaajilta kerätään seuraavia henkilötietoja:
- perustiedot: nimi, kotipaikka ja sosiaaliturvatunnus
- yhteystietoja: osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
- palkan/palkkion/korvauksen maksamista varten: pankkitilitiedot, verotiedot (verokortti)
Tietokannat, niiden varmuuskopiot sekä manuaaliset aineistot (paperiset lomakkeet, sopimukset
ja kuitit) sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt
henkilöt.
Tietoja luovutetaan yhdistyksen kirjanpidosta vastaavalle Tilirakennus Perkkiölle palkkojen,
palkkioiden ja korvausten laskemista varten. Tietoja ei luovuteta tai siirretä muille ulkopuolisille
tahoille, markkinointitarkoituksiin eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Helsinki, 24.5.2018

