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1. Rekisterin nimi 

 

 
Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen jäsenrekisteri 

 
2. Rekisterin pitäjä 

 
Suomen potilasturvallisuusyhdistys ry 

 
3. Rekisteriasioista   vas-

taava henkilö 

 
Puheenjohtaja Auvo Rauhala, auvo.rauhala@ovph.fi 
  

4. Yhteyshenkilöt        re-
kisteriasioissa 

 
Yhdistyksen jäsenvastaavat:  
Merja Sahlström puh. 040 595 5636, info@spty.fi 
Mari Liukka puh. puh. 050 322 1144, info@spty.fi 
 
 

 
5. Henkilötietojen käsitte-

lyn tarkoitukset ja käsit-
telyn oikeusperuste 

 
Henkilötietoja käytetään henkilötietolainsäädännön mukaisesti yhdistyksen toi-
mintaan liittyvän tiedon välittämiseen sekä jäsenkirjeen lähettämiseen.  
 
Jäsensuhteen hoitaminen 
 
Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti jäsensuhteen hoitamista varten. Henki-
lötietojen käsittely perustuu meidän ja jäsenemme väliseen sopimukseen ja laki-
sääteiseen velvoitteeseen. Jotta voisimme palvella yhteisö- ja kannatusjäse-
niämme paremmin, käsittelemme tietoja myös heidän yhteyshenkilöistään. Yh-
teyshenkilöiden osalta käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuumme. 
 
Tiedottaminen 
 
Käsittelemme henkilötietoja myös kertoaksemme itsestämme ja tarjoamistamme 
koulutuksista. Henkilötietojen käsittely perustuu tällöin oikeutettuun etuumme 
tarjota tietoa osana palveluitamme. 
 

 
6. Rekisterin tietosisältö Jäsenrekisterissä on yksityisjäsenten osalta rekisteröity jäsenen nimi, osoite, pu-

helinnumero, sähköpostiosoite sekä jäsenyystyyppi. Yritys ja sairaanhoitopiirien 
jäsenyyksissä jäsenrekisterissä voi olla lisäksi laskutuksen yhteyshenkilön nimi, 
osoite ja sähköpostiosoite. 

 
7. Henkilötietojen sään-

nönmukaiset luovutuk-
set 
 

 
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti eteenpäin kolmansille osapuolille eikä 
niitä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 
8. Tietojen säilytysajat 
 

Rekisteröidyn tietoja säilytetään vain niin kauan, kun rekisteröity on jäsenenä 
yhdistyksessä. Yhteisö- ja kannatusjäsenen yhteyshenkilön tiedot sekä suostu-
muksen perusteella kerätyt poistamme näiden henkilöiden pyynnöstä. 

 
9. Henkilötietojen tieto-

lähteet 

 
Jäsentiedot saadaan henkilöiltä itseltään tai yhteisön ilmoittamana yhdistyksen 
jäsenhakemuslomakkeesta. 
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10. Rekisterin ylläpitojär-

jestelmät ja suojauk-
sen periaatteet 
 

 
Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa. Järjestelmä täyttää EU:n ylei-
sen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Sitä monitoroidaan ympäri vuoro-
kauden. Jäsentietojen tietoturvasta on huolehdittu muun muassa seuraavasti: 
        1. Verkkoliikenne on SSL-suojattu. 
        2. Salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina. 
        3. Kriittiset operaatiot tallennetaan järjestelmälogeihin. 
 

 
11. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös paperisessa tai yleisesti käytetyssä säh-
köisessä muodossa ja tarkastaa tässä selosteessa kuvatut, omat tietonsa. Tiedot 
saa olemalla yhteydessä yhdistyksen jäsenvastaaviin osoitteella info@spty.fi  
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon 
korjaamista.  Virheellisen tiedon korjaaminen tehdään kirjallisena ja osoitetaan 
yhdistyksen puheenjohtajalle tai yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpitävälle henkilöl-
le sähköpostilla info@spty.fi. Rekisteröity voi myös itse päivittää omia tietojaan 
yhdistyksen jäsenrekisterissä omien henkilökohtaisten käyttäjätunnusten avulla. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Poistaminen on mahdol-
lista voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Poistopyyntö osoitetaan yhdis-
tyksen puheenjohtajalle tai yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpitävälle henkilölle 
sähköpostilla info@spty.fi. 

Mikäli rekisteröity katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tietosuojaselosteen ja 
kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti, hänellä on oikeus valittaa 
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle  https://tietosuoja.fi/yhteystiedot 
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