
 

TIETOSUOJASELOSTE – UUTISKIRJE  
 
 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen rekisteriseloste 
päivitetty 10/2020 
 
 
1 Rekisterin nimi 
 
Lihastautiliitto ry:n Uutiskirjeen tilaajarekisteri 
 
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 0386614 
Sähköposti:  eija.eloranta@lihastautiliitto.fi 
 
 
3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus 

 
Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja käytetään Lihastautiliiton toiminnasta sekä liiton 
toiminnan piiriin kuuluvista aiheista tiedottamiseen ja tiedon jakamiseen sähköisillä 
uutiskirjeillä.  
 
A. Jäsentiedote: Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on sähköisten jäsentiedotteiden 

jakelu Lihastautiliiton jäsenyhdistysten henkilöjäsenille. 
 
B. Uutiskirjepalvelu: Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on sähköisen uutiskirjeen 

jakelu Uutiskirjeen tilaajalistalla oleville henkilöille eli Uutiskirjeen tilaajille. 
 
C. Liittoposti: Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on sähköisen uutiskirjeen, 

Liittopostin jakelu Lihastautiliiton jäsenyhdistysten luottamushenkilöille ja 
työntekijöille. 
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4 Rekisterin tietosisältö 
 
Rekisteröidyn nimi ja sähköpostiosoite 
 

4 Rekisterin tietolähteet 
 

A. Jäsentiedote: Yhteystieto (nimi ja sähköpostiosoite) kerätään Lihastautiliiton 
jäsenrekisteristä 

B. Uutiskirjepalvelu: Henkilön täyttämä Uutiskirjeen tilauslomake, joka täytetään 
Lihastautiliiton verkkosivuilla. Tietoina kerätään nimi ja sähköpostiosoite  

C. Liittoposti: Yhteystieto (nimi ja sähköpostiosoite) kerätään Lihastautiliiton 
jäsenrekisteristä tai työntekijöiltä itseltään. 
 

  
6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta Lihastautiliitto ry:n ulkopuolisille eikä EU-alueen 
tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
7 Rekisterin suojauksen periaatteet 
 
Rekisteriin tallennetut tiedot sijaitsevat Lime Technologies Oy:n palvelimella. Rekisteritietoihin 
pääsee Uutiskirjepalvelusta vastaava Lihastautiliiton työntekijä. Järjestelmään pääsy on 
suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.  
 

A. Jäsentiedote: Henkilön nimi ja sähköpostiosoitetiedot tallentuvat lähetetyn kirjeen 
vastaanottajatietoihin kunnes vanhat uutiskirjepohjat poistetaan. Uutiskirjepohjat 
poistetaan puolivuosittain tai useammin. 

B. Uutiskirjepalvelu: Tilaajan nimi ja sähköpostiosoite tallentuvat siihen asti, kunnes 
henkilö peruu uutiskirjeen tilauksen. Lisäksi henkilön nimi ja sähköpostiosoitetiedot 
tallentuvat lähetetyn kirjeen vastaanottajatietoihin kunnes vanhat uutiskirjepohjat 
poistetaan.  

C. Liittoposti: Henkilön nimi ja sähköpostiosoitetiedot tallentuvat lähetetyn kirjeen 
vastaanottajatietoihin kunnes vanhat uutiskirjepohjat poistetaan. Uutiskirjepohjat 
poistetaan puolivuosittain tai useammin 

 
 
 
 
 
 



 

8 Tarkastusoikeus 
 
Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan tai poistamaan 
virheelliset tiedot.  Tarkastuspyyntö tai korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitetulla 
kirjeellä. 
 
Pyynnöt osoitetaan:  
Lihastautiliitto ry 
Susanna Hakuni 
Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku 
susanna.hakuni@lihastautiliitto.fi / p. 050 591 5049 
  

9 Rekisteritietojen korjaaminen 

Lihastautiliitto ry:n rekisterinhoitajan on ilman aiheetonta viivytystä, rekisteröidyn henkilön 
vaatimuksesta oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen 
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 
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