
 

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

päivitetty 08/2020 

 

1 Rekisterin nimi 

Lihastautiliitto ry:n tapahtumien ja kyselyjen osallistuja- ja vastaajarekisteri 

 

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:  Eija Eloranta 
Osoite:  Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku 
Puh.  044 038 6614 
Sähköposti:  eija.eloranta@lihastautiliitto.fi 

 

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Lihastautiliitto ry:n tapahtumiin ilmoittautumisten 
kerääminen, tapahtumista tiedottamisen ilmoittautuneille, maksullisten tapahtumien 
osallistumismaksujen kerääminen ja hallinnointi sekä kyselyiden ja palautteiden vastausten 
kerääminen ja saatuihin vastauksiin vastaaminen. Tiedot saadaan suoraan tapahtumaan 
ilmoittautuneilta tai kyselyyn vastanneilta itseltään. 

 

4 Rekisterin tietosisältö 

Lihastautiliitto ry määrittää mitä tietoja kuhunkin tapahtumaan tai kyselyyn kerätään. Tällaisia 
tietoja voivat olla esimerkiksi henkilön nimi, tarvittavat osoitetiedot, ikä, sekä muut 
tapahtuman osallistumisen, ilmoittautumisen ja laskutuksen kannalta oleelliset ja 



 

välttämättömät tiedot. Henkilötiedot anonymisoidaan tai poistetaan välittömästi, kun tietojen 
säilyttäminen ei kyseessä olevan tapahtuman tai kyselyn kannalta ole enää tarpeellista. 

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. 

Pääsy sähköisiin tietoihin vaatii käyttäjäoikeudet sekä monivaiheisen tunnistautumisen.  

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 omat henkilötietonsa ja tarkastaa ne 
kirjallisella ilmoituksella. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen 
lihastautiliitto@lihastautiliitto.fi tai rekisteriselosteessa mainitulle rekisteriasioista vastaavalle 
henkilölle.  

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. 

 


