
ESPIN ry:n JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE  
 
 
 
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt  
Rekisterinpitäjä: ESPIN ry  
Osoite: PL PL71, 02211 ESPOO 
Yhteyshenkilöt: Anne Virtanen, anne1virtanen@gmail.com tai espinry.toimisto@gmail.com ,gsm 
041 548 0638 Espin ry;n toimisto. 
Tietosuojavastaava: Hanne Österberg, hanne.osterberg@iki.fi 

2. Rekisterin nimi (=rekisteröidyt henkilöt)  
Jäsen- ja yhteystietorekisteri. 
Rekisterissä käsitellään siihen kuuluvien jäsenien ja entisten jäsenien sekä luottamushenkilöiden 
henkilötietoja.  
 
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus  
Rekisterin käyttötarkoituksena on henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen 
ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation 
hallinta. 
  
Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistysten lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää 
jäsenrekisteriä.  
Rekisteröidyn terveystietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen. 
Alaikäisten ja edunvalvonnassa olevien henkilö- ja terveystietojen käsittely perustuu huoltajien 
ja/tai valtuutetun antamaan suostumukseen.  
Jäsenrekisteristä saatavia lukumäärätietoja kerätään erilaisiin analyyseihin.  Analyyseissa 
lukumäärätietoja käsitellään nimettöminä.  
 
Jäsenrekisteritietoja voidaan käyttää tieteelliseen tutkimukseen yhdistyksen hallituksen 
päätöksellä. Jäsenrekisteriin kerättäviä tietoja käytetään myös toiminnan suunnitteluun.  
 
4. Rekisterin tietosisältö  
Rekisterissä käsitellään jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tietoja. 
Näitä tietoja ovat: nimi, syntymäaika, äidinkieli, puhelinnumero(t), postiosoite, sähköpostiosoite, 
paikallisyhdistys, lehtitilaukset, myönnetyt avustukset, luottamustoimet, laskuluettelo, 
jäsennumero. 
Lisäksi käsitellään jäsenyyden laskuttamiseen ja perintään liittyviä tietoja.  
 
5. Säännönmukaiset tietolähteet  
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Rekisteröity on antanut suostumuksensa tietojen 
rekisteröintiin. 
ESPIN ry käyttää Invalidiliiton jäsenrekisteriohjelmaa KILTA (Kehätieto Oyn toimittama), johon 
jäsenrekisterinhoitajalla on pääsy vain ESPIN ry:n tietojen osalta. 
Tietojen luovutus perustuu välttämättömään yhteydenpitoon jäsenistön kanssa. 
  
Lisäksi käytössä on Posti Group Oyj:n osoitepäivityspalvelu KILTA-jäsenrekisterin kautta. 
 
6. Tietojen luovutus 
Rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietoja ei 
siirretä EU:n jäsenvaltioiden tai ETAn ulkopuolelle. 
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn lupaa, eikä säännönmukaisia luovutuksia 
järjestetä. 
Yhdistys toimii jäsentensä henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä ja hallitus vastaa lainmukaisesta 
henkilötietojen käsittelystä. 



 
7.Rekisteröidyn oikeudet  
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin. 
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tarkistaa hänestä kirjatut tiedot ja rekisteröity voi pyytää 
korjaamaan ja täydentämään tietoja. Rekisteröity on vastuussa tietojen oikeellisuudesta 
 
8.Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva  
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Invalidiliiton 
jäsenrekisterijärjestelmään KILTA jäsenrekisterinhoitajan työtehtävien hoitamiseksi. Kyseisillä 
henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.  
 
ESPIN ry:n hallituksen nimetyllä henkilöllä on mahdollisuus saada käyttäjätunnuksella ja 
salasanalla rajattu käyttöoikeus jäsenrekisteriin.  
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Rekisteriä 
käsittelevillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus. 
 
9.Henkilötietojen säilytysaika  
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. 
Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen (10) vuoden ajan 
jäsenyyden päättymisestä yhdistyksen oikeutetun edun perusteella.  
 
10.Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle  
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli 
rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön 
mukaisesti.  
 
11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen  
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. 
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 31.8.2020 


