
Tietosuojaseloste                               Laadittu 25.5.2018 

Tämä tietosuojaseloste (jäljempänä ”seloste”) kertoo, kuinka Turvallisen vanhuuden puolesta – 

Suvanto ry kerää, käsittelee ja luovuttaa jäsentensä henkilötietoja. 

1. Rekisterinpitäjä 

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry 

vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen. 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot: 

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry  

Yritystunnus: 0832744-6 

Osoite: Pohjoinen Hesperiankatu 15 B 21 a, 00260  Helsinki 

Tietosuojasta vastaavan henkilön nimi: 

Christina Koivukoski 

Sähköposti: christina.koivukoski@suvantory.fi 

Jäsenrekisteristä vastaavan henkilön nimi: 

Tiina Salomäki-Vehmersuo 

Sähköposti: tiina.salomaki-vehmerso@suvantory.fi 

2. Henkilötietojen kerääminen 

Henkilötietosi olemme saaneet kun olet hakenut henkilöjäsenyyttä järjestössämme. 

Hallitus käsittelee jokaisen hakemuksen hallituksen kokouksessa, jossa jäsenyytesi on hyväksytty. 

Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoja: 

 perustiedot, kuten etu- ja sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköposti, 

ammatti/asema/toimi, koulutustausta.  

 Voitko osallistua yhdistyksemme toimintaan vapaaehtoisena tai jollain muulla laitta, miten? 

 muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella. 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen jäsenyytesi hyväksymisessä ja 

jäsenpostin lähetyksessä.  

 

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin: 

1. Jäsenpostituksiin 

Lähetämme uudelle jäsenelle tervetuliaiskirjeen ja kaikille jäsenillemme vuosittain 2-4 jäsenkirjettä. 
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2. Vuosikokouskutsut 

Järjestämme vuosittain kevät- ja syyskokouksen, johon kutsumme jäsenistömme.  

3. Muut tiedotteet tai kutsut 

Saatamme lähettää myös muita tiedotteita tai kutsuja tapahtumiin järjestömme puolesta.  

4. Henkilötietojen luovutukset 

 jäseneksi hyväksymisen jälkeen ilmoitamme nimesi ja osoitteesi etuliittoomme Ensi- ja 

turvakotienliittoon, koska jäsenetunasi saat etuliiton lehden ”Enskan” kotiisi postitettuna.  

 Ensi- ja turvakotienliitto valmistelee järjestöjensä käyttöön yhtenäistä jäsenrekisteriä, jonne 

kaikki jäsentiedot kootaan myöhemmin yhteen.  

5. Henkilötietojen säilyttäminen 

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa 

määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. 

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen. 

 

8. Sinun oikeutesi 

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi 

oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka 

ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden 

säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa. 

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä 

laajuudessa. 

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa 

peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole 

olemassa muuta oikeusperustetta. 

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille osoitteeseen info@suvantory.fi 

 

 

9. Tietoturva 

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja 

hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä 
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ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkkinä mainittakoon, että henkilötietoihin on 

pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi. 

10. Selosteen muuttaminen 

Meillä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme 

www.suvantory.fi,  josta löydät myös viimeisimmän version tästä selosteesta. 

11. Ota yhteyttä 

Voit kysyä tästä selosteesta tai henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse 

osoitteeseen info@suvantory.fi 
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