
 

REKISTERISELOSTE 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen rekisteriseloste 

päivitetty 04/2018  

 

 

1 Rekisterin nimi 

Lihastautiliitto ry:n tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisteri 

 

2 Rekisterinpitäjä 

Nimi:  Lihastautiliitto ry 

Verkkosivut:  www.lihastautiliitto.fi 

Osoite:  Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku 

Puh.  0447361030 

Sähköposti:  lihastautiliitto@lihastautiliitto.fi 

 

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Nimi:  Laura Fröberg 

Osoite:  Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku 

Puh.  0447361030 

Sähköposti:  laura.froberg@lihastautiliitto.fi 

 

 

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus 

Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää listaa sellaisista henkilöistä, jotka ovat osallistuneet 

Lihastautiliiton järjestämiin tapahtumiin. Henkilötietoja kerätään kootusti yhteen 

tapahtumista tiedottamisen, maksullisten tapahtumien laskutuksen, sekä palautekyselyiden 

vuoksi. Tiedot saadaan suoraan tapahtumaan ilmoittautuneilta itseltään. 



 

 

4 Rekisterin tietosisältö 

Lihastautiliitto ry määrittää mitä tietoja kuhunkin tapahtumaan kerätään. Tällaisia tietoja 

voivat olla esimerkiksi henkilön nimi, tarvittavat osoitetiedot, ikä, sekä muut tapahtuman 

osallistumisen, ilmoittautumisen ja laskutuksen kannalta oleelliset ja välttämättömät tiedot.  

 

5 Rekisterin tietolähteet 

Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan tapahtumaan ilmoittautuvalta henkilöltä itseltään 

sähköisen ilmoittautumisen, tai esimerkiksi puhelimitse tehtävän ilmoittautumisen 

yhteydessä (tapauksissa, jossa ilmoittautujalla ei itsellään ole pääsyä sähköiseen 

ilmoittautumiseen).  

 

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötiedot ja Lyyti-järjestelmä sijaitsevat EU:n alueella. Rekisteritietoja voidaan jakaa 

organisaation sisällä, sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Rekisteriin kerättyjä 

tunnistettavia henkilötietoja voidaan luovuttaa myös sellaisille ulkopuolisille 

palveluntarjoajille, jotka perustelluista syistä niitä tarvitsevat (esimerkiksi osallistujan 

majoitus- tai ruokailutarpeiden varmistamiseksi taholle, jossa tapahtuma järjestetään). 

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

7 Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ei säilytetä manuaalisesti. 

Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy 

tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä 

estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee 

käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja 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 ja Lyyti Oy vastaavat siitä, että henkilötietoja käsittelevät ainoastaan henkilöt, 

jotka ovat sitoutuneet pitämään käsittelemänsä tiedot salassa. Henkilötietoja voidaan käsitellä 

toimittajan harkinnan mukaisesti muidenkin kuin toimittajan ja sen henkilöstön toimesta.  

  



 

 

8 Tarkastusoikeus 

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus pyytää Lihastautiliiton rekisterivastaavaa 

tarkistamaan hänestä tapahtumaan ilmoitetut tiedot ennen tapahtumalle määrättyä 

aikamäärettä. Ilmoituksen voi pyytää sähköpostitse osoitteesta lihastautiliitto@lihastautiliitto.fi 

tai rekisteriselosteessa mainitulta rekisteriasioista vastaavalta henkilöltä.  

 

9 Rekisteritietojen korjaaminen 

Lihastautiliitto ry:n rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä, rekisteröidyn henkilön 

vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn 

tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 

Ellei esimerkiksi maksunvälittämiseen tai muuhun syyhyn liittyen Lihastautiliiton edun 

toteuttamiseksi tai lain velvoittamana jotakin henkilötietoa ole välttämätöntä säilyttää 

pidempään, henkilötiedot anonymisoidaan viimeistään, kun rekisterissä oleva henkilö niin 

edellyttää. Kaikki Lyyti-järjestelmään kerätyt tiedot anonymisoidaan viimeistään silloin, kun 

Lyyti Oy:n ja Lihastautiliiton välinen sopimus lakkaa olemasta voimassa. 


