
REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n 
yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 24.5.2018, viimeisin muokkaus 7.7.2018

GDPR  (General  Data  Protection  Regulation)  tuli  EU:n  jäsenvaltioiden 
sovellettavaksi toukokuussa 2018. Asetuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa EU:n 
tietosuojakäytäntöjä  ja  parantaa  EU:n  kansalaisten  yksityisyydensuojaa.  Asetus 
koskee kaikkia niitä Suomessa toimivia organisaatioita, jotka keräävät, säilyttävät ja 
käsittelevät  henkilötietoja.  Uuden asetuksen mukaisesti  rekisteröidyt  voivat  pyytää 
organisaatioilta tietoja omista henkilötiedoistaan ja niiden käytöstä. Lisäksi heillä on 
oikeus siirtää ja poistaa omia tietojaan sekä vastustaa tietojensa käsittelyä.

1. REKISTERINPITÄJÄ 

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry 

 

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ 

Miia Summanen, miiakot@gmail.com

3. REKISTERIN NIMI 

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n  jäsenrekisteri 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄYTÖN TARKOITUS 

EU:n  yleisen  tietosuoja-asetuksen  mukainen  oikeusperuste  henkilötietojen 
käsittelylle on henkilön suostumus. Rekisterissä käsitellään ja säilytetään vain 
tarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

– yhdistyksen jäseneksi hyväksyminen

– yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen (mm. jäsentapahtumat ja  koulutukset)

– yhdistyksen toiminnan (mm. alueellinen toiminta ja jäsentoiminta) 
kehittäminen

– asiantuntijatietojen välittäminen palveluja tarvitseville

mailto:miiakot@gmail.com


– jäsenmaksujen laskuttaminen

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Rekisteriin tallennettavia henkilötietoja ovat:

– nimi

– postiosoite

– sähköpostiosoite

– puhelinnumero

– koulutustiedot

– eläköityminen

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot kerätään jäsenkaavakkeella. Rekisteri on päivitetty viimeksi 
loppuvuodesta 2017.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN 
SIIRTO  

Suomen  Kuvataidepsykoterapia  ry  ei  luovuta  tietoja  ulkopuolisille. 
Manuaalinen  asiakasrekisterikansio  ja  rekisteritietojen  ulkoinen  kiintolevy 
sijaitsevat  yhdistyksen sihteerillä,  jonka lisäksi  tietoja  käyttävät  yhdistyksen 
muut  johtokunnan  jäsenet.  Suomen kuvataidepsykoterapiayhdistys  käsittelee 
tietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Rekisterin  käsittelyssä  noudatetaan  huolellisuutta.  Tietojärjestelmien  avulla 
käsiteltävät  tiedot  suojataan asianmukaisesti.  Kun  rekisteritietoja  säilytetään 
Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta 
huolehditaan  asiaankuuluvasti.  Suomen  Kuvataidepsykoterapia  ry  on 
sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksia.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella  rekisterissä  olevalla  henkilöllä  on  oikeus  tarkistaa  rekisteriin 
tallennetut  tietonsa  ja  vaatia  mahdollisen  virheellisen  tiedon korjaamista  tai 
puutteellisen  tiedon  täydentämistä.  Mikäli  henkilö  haluaa  tarkistaa  hänestä 
tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse 
rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Henkilö voi myös pyytää korjaamaan 
häntä  koskevia  tietoja  tai  poistamaan  hänet  sähköpostiosoitelistalta. 



Rekisterinpitäjä  voi  pyytää  tarvittaessa  pyynnön  esittäjää  todistamaan 
henkilöllisyytensä.

10.MUUT  HENKILÖTIETOJEN  KÄSITTELYYN  LIITTYVÄT 
OIKEUDET

Rekisterissä  olevalla  henkilöllä  on  oikeus  pyytää  häntä  koskevien 
henkilötietojen  poistamiseen  rekisteristä  ("oikeus  tulla  unohdetuksi").  Niin 
ikään  rekisteröidyillä  on  muut  EU:n  yleisen  tietosuoja-asetuksen  mukaiset 
oikeudet  kuten  henkilötietojen  käsittelyn  rajoittaminen  tietyissä  tilanteissa. 
Pyynnöt tulee lähettää rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle sähköpostitse. 
Rekisterinpitäjä  voi  pyytää  tarvittaessa  pyynnön  esittäjää  todistamaan 
henkilöllisyytensä. Jos yhdistyksen jäsen haluaa irtisanoa jäsenyytensä, tulee 
hänen ilmoittaa asiasta yhdistyksen sihteerille. Mikäli vuosittaista jäsenmaksua 
ei suoriteta kuluvan vuoden aikana, poistaa yhdistys henkilön automaattisesti 
jäsenrekisteristä. 


