
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
21.4.2017 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

AIVOVAMMALIITTO ry - Hjärnskadeförbundet rf 

Osoite 

Malminkaari 5, 00700 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

09-8366580, aivovammaliitto@aivovammaliitto.fi, www.aivovammaliitto.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Anni Heinonen 
Osoite 

Malminkaari 5, 00700 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

050 4087095, anni.heinonen@aivovammaliitto,fi, 050-306 4181, heidi kokko@aivovammaliitto.fi; 
050-3739076, anu.korhonen@aivovammaliitto.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Jäsenrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

- Jäsenyyden hoitamiseksi liittotasolla ja paikallisyhdistyksessä 

- Osallistumissuhteen hoitamiseksi. 
- Henkilötietolain 8 §:n asettamat edellytykset. 

 

 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Henkilön itse ilmoittamat yksilöintitiedot jäsenrekisterissä: 

- nimi, syntymäaika, yhteystiedot 

- äidinkieli 

- liittymissyy 

- vammautumista koskevat tiedot: ajankohta ja vammautumistapa. 

 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Henkilön itse antamat tiedot: 

- jäsenrekisterilomake (sähköinen tai manuaalinen) 

 

Aivovammaliiton toiminnassa kertyvä tieto: 

- osallistuminen vapaaehtoistoimintaan ja/tai sopeutumisvalmennuskursseille 

- Aivovammaliiton työntekijöiden keräämä tieto 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja luovutetaan painoyhtiölle jäsenlehden postituksen hoitamiseksi ja Itellalle 
jäsenmaksukirjeiden postittamiseen.   

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaalista aineistoa käsittelee nimetty jäsenrekisterin ylläpitäjä, joka hävittää asianmukaisesti 
manuaalisen aineiston siirrettyään tiedot sähköiseen rekisteriin tai tulostettuaan tietoja 
jäsenrekisteristä.  
 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Sähköinen jäsenrekisteri hoituu Avoine Oy:ltä ostetun järjestelmän muodossa. Aivovammaliitossa on 
kolme nimettyä rekisterin ylläpitäjää. 
 
Aivovammaliiton jäsenyhdistysten nimetyillä jäsenrekisterivastaavilla on rajatut käyttöoikeudet oman 
yhdistyksensä henkilöjäsenten tietoihin. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa itsestään kirjatut tiedot.  

 

Tarkastuksen voi tehdä ottamalla yhteyttä Aivovammaliittoon: 

050 4087095, anni.heinonen@aivovammaliitto.fi 

 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus korjata itsestään kirjatut virheelliset tiedot.  

 

Korjaukset tehdään ottamalla yhteyttä Aivovammaliittoon: 

 050 4087095, anni.heinonen@aivovammaliitto.fi 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

 

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia 
tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja 
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. (Henkilötietolaki 30 
§.)      

 


