REKISTERISELOSTE
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen rekisteriseloste
päivitetty 05/2018

1 Rekisterin nimi
Lihastautiliitto ry:n sopeutumisvalmennuskurssien ja lasten leirien asiakasrekisteri

2 Rekisterinpitäjä
Nimi:

Lihastautiliitto ry

Verkkosivut:

www.lihastautiliitto.fi

Osoite:

Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku

Puh.

044 736 1030

Sähköposti:

lihastautiliitto@lihastautiliitto.fi

2.1 Rekisteristä vastaava henkilö
Nimi:

kuntoutussuunnittelija Susanna Ryynänen

Osoite:

Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku

Puh.

044 703 4657

Sähköposti:

susanna.ryynanen@lihastautiliitto.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on hankkia sopeutumisvalmennuskurssien ja leirien toteuttamiseen
tarpeelliset tiedot kurssille hakeneista ja osallistuneista henkilöistä. Henkilötiedot kerätään
kootusti yhteen. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista ei kuitenkaan ole tunnistettavissa
yksittäisiä henkilöitä.

4 Rekisterin tietosisältö
Kurssille hakeneelta henkilöltä kerätään seuraavat tiedot: etu- ja sukunimi, syntymäaika ja
henkilötunnus, sähköpostiosoite, osoitetiedot, puhelinnumero, diagnoositiedot, hoitotaho,
terveydentila ja toimintakyky, avustamisen tarve ja muut erityistarpeet, työelämästatus,
etuudet, asiaa koskeva lain kohta, rooli (itse sairastava, perheenjäsen, läheinen) osallistuvien
perheenjäsenen/läheisen nimi, osoite ja syntymäaika, alle 18-vuotiaan vanhempien
yhteystiedot sekä kurssiin liittyvät toiveet ja tavoitteet.
Kurssille valitulta henkilöltä kerätään kurssin toteuttamiseen tarvittavia lisätietoja
esitietokyselyssä:
Avustamisen ja apuvälineiden tarve, kurssin toiveet ja tavoitteet

5 Rekisterin tietolähteet
Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, asiakkaan suostumuksella
omaisilta ja hoitavilta tahoilta.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin kerättyjä tunnistettavia henkilötietoja luovutetaan eteenpäin hakemusten
käsittelyvaiheessa ainoastaan Kelan rahoittamien kurssien kohdalla Kelaan
(esivalintapäätökset).
Kuntoutuspalaute lähetetään kurssin osallistujan antaman kirjallisen luvan perusteella hänen
hoitotaholleen.
Rekisteristä voidaan koota esimerkiksi diagnoosin, iän tai työelämästatuksen perusteella
eroteltuja tilastoja, joista ei kuitenkaan käy ilmi tunnistettavia henkilötietoja.
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterit on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Rekisterit sisältävät salassa pidettäviä tietoja.
A. Manuaalinen aineisto
Hakulomakkeet ja kurssin toteutukseen liittyvät dokumentit säilytetään lukitussa,
paloturvallisessa arkistokaapissa. Henkilötietoja käsittelee tehtävään nimetyt ja
perehdytetyt henkilöt.
B. Sähköinen rekisteri

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Lihastautiliitto ry:n omistamalla palvelimella, johon
on pääsy Turun Tietokeskuksella. Käyttöoikeus rekisteritietoihin on Lihastautiliiton
sopeutumisvalmennuskurssien rekisterivastaavan lisäksi kurssisuunnittelijalla.
Kurssille hakeutuvan henkilön tiedot kirjataan hakulomakkeelta sähköiseen asiakasrekisteriin.
Fyysinen pääsy molempiin tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien
avulla.
Sähköiseen rekisteriin pääsy vaatii riittävät oikeudet sekä henkilökohtaisen tunnuksen ja
salasanapari tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja
teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjän
nimeämä sopeutumisvalmennuskurssin rekisterivastaava ja kurssisuunnittelija sekä erikseen
nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää
rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan
turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.
Lihastautiliitto ry, IT-palveluympäristön tarjoaja, sekä rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat
tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat asiakasrekisteriin
tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset
perusteet. Rekisteröidyn on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää
henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä
viranomaiselle.
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti. Ilmoituksen voi osoittaa tämän selosteen kohdassa 2.1 nimetylle
yhteyshenkilölle. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna Lihastautiliitolle.
Pyynnössä tulee esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero
ja/tai sähköposti. Tulostettava tietojen korjausvaatimuslomake löytyy rekisteriselosteen
viimeiseltä sivulta.

9 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon omaaloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

10 Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, muutokset näkyvät selosteessa päivättynä. Mikäli
muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten
sähköpostitse tai laittamalla tietoa www.lihastautiliitto.fi –sivuille asiasta ilmoituksen.

REKISTERITIETOJEN KORJAUSVAATIMUS
Vaadin seuraavasta Lihastautiliitto ry:n sopeutumisvalmennus- ja kurssitoiminnan
asiakasrekisteristä tietoni oikaistaviksi:

☐ sopeutumisvalmennuskurssirekisteri

Vaatimukset

☐ Vaadin seuraavat tiedot korjattaviksi:

Perustelut

☐ Vaadin seuraavat tiedot poistettaviksi

Perustelut

☐ Vaadin seuraavat tiedot täydennettäviksi

Perustelut

Vaatimuksen Nimi
esittäjä
Osoite

Sähköposti

Puhelin

Päiväys ja
allekirjoitus

Paikka ja aika

Allekirjoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukaisesti rekisterinpitäjän on ilman
aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava
tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton,
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy korjaamasta tietoja, sen tulee antaa asiasta kirjallinen
kieltäytymistodistus, jossa on mainittava myös kieltäytymisen syy.

Rekisteritietojen korjausvaatimus postitetaan osoitteeseen:
Lihastautiliitto ry / Sopeutumisvalmennuskurssien rekisterivastaava
Läntinen Pitkäkatu 35
20100 Turku

