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Tietosuojaseloste
AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN LIITTO RY

1. Rekisterinpitäjä, Y‐tunnus ja yhteystiedot
Ammatillisten Perhekotien Liitto Ry
Osoite: Inkereentie 436, 24280 Salo
Puhelinnumero: 040 718 7906
y‐tunnus: 1076300‐1

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa ja yhteystiedot
Nimi: Sari Lund‐Nieminen
Osoite: Pakaantie 38 B, 16300 Orimattila
Sähköposti: info@apkl.fi
Puhelinnumero: 050 555 1441
3. Rekisterin nimi
Ammatillisten perhekotien liiton jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Ammatillisten perhekotien liiton (myöhemmin APKL Ry) henkilötietojen käsittely ja käyttötarkoitus
perustuu jäsenrekisterin hoitamiseen liittyvien henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittely
perustuu jäsenyyteen sekä rekisteröidyn omaan suostumukseen. Jäsenrekisterin avulla hoidetaan
lakisääteisiä ja jäsenyyteen liittyviä velvoitteita, yhteydenpitoa, tiedottamista sekä APKL ry:n tietosuoja ja
tietoturva toiminnan kehittämistä.
Liiton jäsenpalvelut on ulkoistettu ja tämän tietosuojaselosteen laatimishetkellä niitä hoitaa Sari‐Lund
Nieminen, MPT‐Palvelut Ky.
Jäsenmaksut hoitaa tilitoimisto, joka saa käyttöönsä vain jäsenten osoitetiedot laskutusta varten.
Myöhemmin tässä asiakirjassa kutsutaan rekisterissä olevaa henkilöä rekisteröidyksi.

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenrekisteriin tallennettaan rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
‐Nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Muuta rekisteriin liittyvää tietosisältöä ovat mahdolliset rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn tai muun
sopimussuhteen hoitamiseen liittyvät viestit, kommentit ja aineistot, suostumukset, kiellot ja palautteet.
Nämä tiedot tallennetaan pääsääntöisesti jäsenrekisterin ja jäsenasioiden hoitamisessa käytettävälle
tietokoneelle.

Verkkopalveluiden käytöstä kuten nettisivuilta voidaan kerätä teknistä tietoa. Teknistä tietoa voivat olla IP‐
osoite, sijaintivaltio tai ‐kaupunki, käytetyt verkkopalvelut, käytetyn laitteen ja käyttöjärjestelmän tiedot ja
selaintyyppi. Verkkopalveluiden käytöstä voidaan kerätä rekisteripitäjän verkkosivustolla evästeitä. Teknistä
tietoa ei kuitenkaan käytetä markkinointi tarkoituksiin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin talletettavat tiedot muodostuvat jäsensuhteen aikana rekisteröidyltä itseltään saaduista
tiedoista, sekä mahdollisista verkkopalveluiden keräämistä teknisistä tiedoista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tiedon säilytysaika
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuoliselle. Luovuttaminen on kuitenkin mahdollista
perusteltua käyttötarkoitusta varten (viranomaiset). Rekisteröidyn tietoja säilytetään vain aktiivisen
jäsenyyden ja esimerkiksi lainsäädännön määrittelemä aika.
Henkilöllä on oikeus saada informaatiota siitä, mihin hänen tietojaan käytetään EU tietosuoja‐asetus
679/2016, 16‐17 artikla.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

MANUAALINEN AINEISTO
Kaikki jäsenistöön liittyvä materiaali on sähköisessä muodossa, eikä manuaalisia arkistoja käytetä
jäsenasioiden hoitamisessa.

SÄHKÖINEN AINEISTO
Sähköinen aineisto säilytetään rekisterinpitäjän tietokoneella. Tietokoneessa on käytössä ajantasainen
virustorjunta ja palomuuri. Yhdistyksen jäsenasioiden hoitamiseen käytetään vain turvallisia
verkkoyhteyksiä.
Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän määrittelemillä henkilöillä, jotka tarvitsevat
tietoja työtehtäviensä ja jäsenistöön liittyvien tehtävien hoitamiseen. Rekisteritiedot on suojattu
organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla.
Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille ja rekisteröidyille
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti 72h kuluessa häiriötilanteen huomaamisesta.

10.Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. (EU 2016/679:n 15.
artikla).
Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle kohdassa kaksi oleviin yhteystietoihin.
Tarkastuspyyntö on tehtävä rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna joko kirjallisesti tai sähköisesti.

11.Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista.
(EU 2016/679:n 16. ja 17. artikla).
Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle kohdassa kaksi oleviin yhteystietoihin.
Tarkastuspyyntö on tehtävä rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna joko kirjallisesti tai sähköisesti.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä
markkina‐ ja mielipidetutkimusta varten.
Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle
kohdassa kaksi oleviin yhteystietoihin. Pyynnöt ja peruutukset tulee tehdä rekisteröidyn allekirjoituksella
varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.
Jäsenrekisterin tietoja säilytetään toistaiseksi.
Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön
mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen
tarkoitusten toteuttamiseksi.
Tietoja voidaan säilyttää esimerkiksi kirjanpitoon liittyvästä pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen
lain säännösten mukaisesti myös jäsensuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen
jälkeen.
Rekisterinpitäjän verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet käyttämänsä selaimen tai
laitteensa asetuksista, mikä kuitenkin voi heikentää sivuston käyttäjäkokemusta tai aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, vaatia tietojensa käsittelyn
rajoittamisesta sekä tehdä valitus tietosuoja‐asioiden valvontaviranomaiselle www.tietosuoja.fi. tai
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/materiaalia/lomakkeet/tarkastuspyyntojakorjaamisvaatimus.html
Tietoja käsittelevä taho on APKL Ry. Jäsenmaksuihin liittyvänä toimijana tietoja käsittelee tilitoimisto.

