
 

REKISTERISELOSTE 

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

päivitetty 04/2018  

 

 

1 Rekisterin nimi 

Lihastautiliitto ry:n markkinointirekisteri 

 

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 koota yhteen valtakunnan laajuisesti lihassairaiden kanssa työtä 

tekevät ammattilaiset, sekä Lihastautiliiton yhteistyökumppanit. Rekisteriin kerätään myös 

Porras-lehden organisaatiotilaajia, tai sellaisia tahoja joille Lihastautiliitto ry:n Porras-lehteä 

postitetaan tietoisuuden edistämiseksi. Henkilötietoja kerätään kootusti yhteen 

valtakunnallisen tiedotuksen, sekä lihastautia sairastavien edun vuoksi. Tiedot saadaan 

organisaatioista tai suoraan ammattihenkilöstöltä itseltään. 



 

 

4 Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin kerätään organisaatioiden osoite- sekä laskutustiedot. Henkilötasolla rekisteriin 

kerätään nimi-, ja ammattitiedot (etu- ja sukunimi, organisaatio, ammattinimike, 

työsähköposti) Historiatietoihin kerätään merkintöjä yhteydenotoista, sekä lähetetystä 

mainonnasta. 

   

5 Rekisterin tietolähteet 

Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan ammattihenkilöiltä ja organisaatioilta itseltään, tai ne on 

kerätty organisaatioiden internetsivuilta.  

 

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

Rekisterissä olevia tietoja luovutetaan ainoastaan Porras-lehden postitusta varten, painosta 

vastaavalle taholle (Erweko). Rekisteriin kerättyjä tunnistettavia henkilötietoja ei muutoin 

luovuteta Lihastautiliiton ulkopuolelle. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta EU-alueen 

tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

7 Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ei säilytetä manuaalisesti. 

Sähköinen rekisteri sijaitsee Lihastautiliitto ry:n omistamalla palvelimella, johon on pääsy 

Turun tietokeskuksella. Käyttöoikeus rekisteritietoihin on Lihastautiliiton rekisterivastaavan 

lisäksi rekisterin palveluntarjoajalla, Limellä. 

Sähköinen rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin, joita käytetään vai suojatussa tilassa. 

Lihastautiliitto ry, IT-palveluympäristön tarjoaja, sekä rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat 

tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. 

  

8 Tarkastusoikeus 

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus pyytää omat henkilötietonsa ja tarkastaa ne 

kirjallisella ilmoituksella. Ilmoitus tulee osoittaa Lihastautiliiton keskustoimistolle (Läntinen 

Pitkäkatu 35, 20100 Turku). Tulostettava tietojen korjausvaatimuslomake löytyy 

rekisteriselosteen viimeiseltä sivulta. 



 

 

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. 

 

  



 

REKISTERITIETOJEN KORJAUSVAATIMUS 

 

Vaadin seuraavasta Lihastautiliitto ry:n rekisteristä tietoni oikaistaviksi: 

☐    jäsenrekisteri (valtuutan samalla Lihastautiliitto ry:n rekisterivastaavan luovuttamaan tiedot siihen 

Lihastautiliiton jäsenyhdistykseen, johon kuulun) 

☐   markkinointirekisteri 

☐   rekisteri ansiomerkkien saajista 

 

Vaatimukset ☐ Vaadin seuraavat tiedot korjattaviksi: 

 

 

 

 

 

Perustelut 

 

 

 

 

 

☐ Vaadin seuraavat tiedot poistettaviksi 

 

 

 

 

 

Perustelut 

 

 

 

 

 

☐ Vaadin seuraavat tiedot täydennettäviksi 

 

 

 

 

 



 

Perustelut 

 

 

 

 

 

Vaatimuksen 

esittäjä 

Nimi 

 

 

Osoite 

 

 

 

Sähköposti 

 

 

Puhelin 

 

 

Päiväys ja 

allekirjoitus 

Paikka ja aika 

 

 

Allekirjoitus 

 

 

 

Henkilötietolain 29 §:n 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 (henkilötietolain 29 §), jossa on mainittava myös kieltäytymisen syy. 

 

Rekisteritietojen korjausvaatimus postitetaan osoitteeseen: 

Lihastautiliitto ry / Rekisterivastaava 

Läntinen Pitkäkatu 35 

20100 Turku 


