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1. REKISTERINPITÄJÄ 

Kilpirauhasliitto ry 
y-tunnus: 1619368-7 
Käyntiosoite: Oltermannintie 8, 00620 Helsinki 
Puhelin: 09 8684 6550 
Sähköposti: toimisto(at)kilpirauhasliitto.fi 
Kotisivut: www.kilpirauhasliitto.fi 

 
2. REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ  

Mirja Hellstedt, toiminnanjohtaja, mirja.hellstedt@kilpirauhasliitto.fi, puh. 040 707 3223 

 

3. REKISTERIN NIMI 

Kilpirauhasliitto ry:n jäsen- ja lehtirekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, 
sopimukset ja oikeutettu etu jäsensuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella huolehtia 
jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä. Sähköisen- ja suoramarkkinoinnin sekä terveystietojen 
yhteydessä käsittelyn perusteena on nimenomainen suostumus. 

Rekisterin tarkoituksena on osoittaa henkilön jäsenyys liiton paikallisyhdistyksessä tai liitossa.  
 
Rekisterin yhteystietoja käytetään:  
• jäsenviestintään  
• jäsensuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen  
• jäsentilastointiin (tiedot eivät siirry yksilöitynä tilastoihin) 
• Kilpi-lehden postittamiseen ja muuhun Kilpi-lehteen liittyvään viestintään 
 
 
4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja. 
 
Jäsenjärjestöjen / liiton henkilöjäsenet  
• yhteystiedot: nimi, postiosoite, paikkakunta, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
• jäsenyyttä koskevat tiedot: laskutus- ja maksutiedot, liittymis- ja eropäivä, jäsenlaji 

(henkilöjäsen / kunniajäsen), syntymävuosi, sukupuoli sekä jäsenyhdistys 
• muut tiedot: minkä / mitkä esitteet jäsen on tilannut ja mistä saanut tiedon Kilpirauhasliitosta tai 

jäsenyhdistyksistä 
• luottamustoimet järjestössä 
• vapaaehtoistehtävät paikallisjärjestössä ja liitossa 
• osallistuminen liiton järjestämiin koulutuksiin 
• mahdolliset muut jäsenen suostumuksella kerätyt tiedot  
 
Kilpi-lehden tilaajat / vapaakappaleiden saajat (esim. sidosryhmien edustajat) 
• yhteystiedot (tilaajan nimi, postiosoite, paikkakunta, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)  
• tilausta koskevat tiedot (laskutus- ja maksutiedot, tilausjakso), vain tilaajista 
• lahjatilauksessa lehden saajan nimi ja osoite 
• mahdolliset muut tilaajan suostumuksella kerätyt tiedot  

 
 

tel:09%208684%206550
http://www.kilpirauhasliitto.fi/
mailto:mirja.hellstedt@kilpirauhasliitto.fi
tel:0407073223
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5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään. Tiedot saadaan jäseneltä puhelimitse, 
liittymislomakkeella postitse, sähköpostilla, jäsenjärjestöltä tai Kilpirauhasliiton www-sivuilla olevan 
Liity jäseneksi -verkkolomakkeen kautta.  

Maksusuoritustiedot saadaan pankkiyhteysohjelman viitesiirtotietona. Osoitteenmuutokset 
saadaan Postin osoitetietojärjestelmästä tai jäseneltä tai lehden tilaajalta itseltään. Tapahtumiin ja 
koulutuksiin osallistumisista tiedot saadaan ilmoittautujalta itseltään. 

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja 
käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta 
kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. 

Jäsenjärjestön nimeämillä jäsenrekisterin käsittelijöillä (1‒2) on pääsy vain oman yhdistyksen 
jäsentietoihin annettujen käyttöoikeuksien ja liiton kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. 
Kilpirauhasliiton henkilökunnalla on pääsy jäsenrekisteriin annettujen käyttöoikeuksien mukaisesti.  

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA SIIRROT 

Kilpirauhasliiton jäsenjärjestöt luovuttavat jäsentiedot Kilpirauhasliiton ylläpitämään keskitettyyn 
jäsenrekisteriin, johon jäsentiedot tallennetaan. Tietoja käytetään keskusjärjestön ja 
paikallisyhdistyksen toimesta edellä kuvattuihin tarkoituksiin.  

Kilpirauhasliiton ja jäsenjärjestöjen jäsenen ja lehdentilaajien nimi- ja osoitetiedot sekä 
jäsennumero luovutetaan jäsenlehden sekä jäsenmaksulaskun ja jäsenkortin postittamista varten 
yritykselle, jolta Kilpirauhasliitto ostaa postituspalvelut. Palveluntarjoaja on PunaMusta Oy.   

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.  

7. JÄSENREKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Rekisterin tietoja 
säilytetään palvelimella, jonka teknisenä ylläpitäjänä toimii Vitec Avoine Oy. Palvelin ja 
varmuuskopiot on suojattu asianmukaisesti. Yhteys jäsenrekisteriin on suojattu SSL-protokollalla.  

Liitto ylläpitää jäsenrekisteriä ja ilmoittaa jäsenjärjestöille rekisterissä tapahtuvista muutoksista. 
Liiton jäsenjärjestöjen nimeämillä henkilöillä on käyttäjätunnuksilla ja salasanalla suojattu oikeus 
rekisterin käyttöön oman yhdistyksen jäsenten osalta. Jäsenjärjestöt ilmoittavat liittoon 
jäsenrekisterin käyttäjät (1‒2), jolla on oikeus selata yhdistyksen jäsentietoja sekä rajattu oikeus 
muutosten tekemiseen (jäsenen sähköpostiosoite, puhelinnumero). Muut muutokset, lisäykset ja 
poistot rekisteriin tekee liiton rekisteriasioita hoitava henkilö.  

Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus. Kaikilta rekisterin käyttäjiltä vaaditaan 
kirjautumisessa käyttäjätunnus ja salasana, jotka ovat henkilökohtaisia.  

Liittymislomakkeet ja muut jäsentietoja sisältävät manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat säilytetään 
lukitussa säilytystilassa, kunnes ne on kirjattu rekisteriin, jonka jälkeen ne hävitetään 
asianmukaisella tavalla. Ainoastaan jäsenjärjestöjen nimeämillä jäsenrekisterin käyttäjillä ja liiton 
rekisteriasioita hoitavilla henkilöillä on oikeus käsitellä liittymislomakkeita. 
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8. TIETOJEN POISTAMISEN SUUNNITELLUT MÄÄRÄAJAT  

Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten, ellei 
voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.  

9. TARKASTUSOIKEUS JA TIETOJEN KORJAAMISEN OIKEUS  

Rekisteriin kirjatulla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus seuraaviin toimiin omien tietojensa 
osalta.  
 

• Tarkastusoikeus 
• Vastustamisoikeus 
• Poisto-oikeus 
• Valitusoikeus 
• Suoramarkkinointikielto 

 

Kyseiset pyynnöt tulee osoittaa suoraan yhteyshenkilölle. 

 


