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

Laatimispäivä  
22.8.2016 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry 

Osoite 

Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki 

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

toimisto@terveystieteidenakateemiset.fi 
040 507 3648 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Kukka Junno 
Osoite 

Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki 

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

kukka.junno@taja.fi 

040 507 3648 

3 
Rekisterin 
nimi 

Ay-Ankkuri jäsenrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Rekisteriä käytetään Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n jäsentietojen ylläpitoon. Tietoja käytetään: 

- Jäsenten edunvalvonta ja palvelujen tarjonta 

- Jäsenviestintä: jäsentiedotteet ja markkinoinnin salliville ammatillinen suoramarkkinointi 

- Jäsenkyselyt ja –tutkimukset 

- Jäsenmaksujen laskutus 

 

Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. 

 

Rekisteriin talletaan myös Pro terveys-lehden tilaajatiedot. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Henkilöjäsenistä tallennetaan jäsenrekisteriin seuraavat tiedot: 

- henkilötiedot (nimi, sotu, osoite, yhteystiedot) 

- suoritetut tutkinnot  

- työsuhdetiedot 

- jäsenyystiedot (liittymispäivä ja voimassaolotiedot) 

- jäsenmaksutiedot 

- mahdolliset luottamustehtävät 

 

Lehtitilaajista tallennetaan vain ne tiedot, jotka tarvitaan lehden postittamiseksi ja tilauslaskujen 
perintään. Näitä tietoja ovat:  

- lehden saajan yhteystiedot 

- mahdollinen erillinen laskutusosoite 

- lehtitilaukseen liittyvät tiedot (tilauksen kesto ja voimassaolo, hinnoittelun peruste) 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Rekisteritietojen kerääminen perustuu jäsenten itse ilmoittamiin tietoihin. Muuttuneita osoitetietoja 
saadaan myös Postilta, mikäli jäsen on antanut Postille suostumuksensa osoitetietojen 
luovuttamiseen. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Yhdistyksen jäsenet voivat 
tarkistaa omat rekisteriin kirjatut tietonsa Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n verkkoasiointipalvelun 
kautta sekä halutessaan myös tehdä muutoksia tietoihinsa.  
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Jäsenrekisteriin sisältyviä tietoja luovutetaan verohallinnolle yhdistyksen verotuksessa 
vähennyskelpoisten jäsenmaksujen vähentämistä koskevien ilmoitusten oikeellisuuden tarkistamista 
varten. Luovutus perustuu lakiin. 

 

Lisäksi jäsenpalvelujen tarjoajille luovutetaan palvelujen toimittamiseksi tarpeelliset tiedot. 

Osoitetiedot toimitetaan sähköisesti painotalolle liiton lehden postitusta varten. 

 

Tietoja luovutetaan satunnaisesti ja rajoitetusti myös esimerkiksi AKAVA:n jäsentutkimuksia varten. 
Luovutettavat tiedot liittyvät yleensä yhteystietoihin. Täydellisiä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille 
osapuolille. 

 

Henkilöllä on oikeus kieltäytyä tietojen luovutuksesta ilmoittamalla siitä jäsenlomakkeella tai 
ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Jäsenrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. 
Rekisterinkäyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanasuojaus. 
 
Paperinen henkilötietoarkisto säilytetään valvotussa ja lukitussa tilassa. Arkiston ylläpidosta vastaa 
yhdistykselle palkattu henkilöstö. Manuaalinen arkisto toimii sähköisen arkiston varmistuksena. 
Tietosisältö ei ole yhtä kattava kuin sähköisessä rekisterissä. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Yhdistyksen henkilörekisterin tietosisällön oikeellisuudesta vastaa yhdistykselle palkattu henkilöstö. 
 
Yhdistykselle vuokratun palvelimen ja Ankkuri-ohjelman ylläpidosta vastaa Avoine Oy. Yritys vastaa 
palvelimen tietosuojasta ja tietojen säilyttämisen turvallisuudesta.  

 


