
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
19.5.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Retina ry 

Osoite 

Marjaniementie 74, 00930 Helsinki 

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

info@retina.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Toimistonhoitaja Arja Piisinen 
Osoite 

Marjaniementie 74, 00930 Helsinki 

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

045 135 7611 

3 
Rekisterin 
nimi 

Jäsenrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Jäsenmaksulaskun, jäsentiedotteen ja Retina-lehden toimittaminen postin tai sähköpostin kautta. 
Mahdolliset muut yhteydenotot. Muistaminen merkkipäivinä. Tilastointi. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Varsinainen jäsen: Etunimet, sukunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, 
puhelinnumero, syntymäaika, liittymispäivämäärä, diagnoosi, jäsenmaksun maksaminen 

Kannatusjäsen, kunniajäsen: Etunimi, sukunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, 
sähköpostiosoite 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Varsinainen jäsen: jäsentietolomake 

Kannatusjäsen, kunniajäsen: henkilön itse antamat nimi- ja osoitetiedot 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Nimi- ja osoitetiedot lähetetään lehden postitusta varten jokaista käyttökertaa varten kirjapainoon, 
minkä jälkeen ne hävitetään sopimuksen mukaisesti. Muuten mitään tietoja ei luovuteta kolmansille 
osapuolille. 

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 

Jäsentietolomakkeet ja niiden liitteet säilytetään lukitussa tilassa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Jäsenrekisterin tiedot on tallennettu lukittuun tilaan toimiston tietokoneelle ja varmuuskopio 
muistitikulle. Jäsenrekisteri on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla 
yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Ainoastaan toimistonhoitajalla on pääsy rekisterin sisältämiin 
tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu jäsenrekisteriin. Tarkistuspyyntö 
pitää osoittaa kirjallisesti  ja allekirjoitettuna osoitteeseen 

Retina ry 

Marjaniementie 74 

00930 Helsinki 

 

Henkilön tulee tarkistuspyynnössä esittää tiedon etsimiseksi tarpeelliset tiedot: nimi ja syntymäaika. 
Rekisteritietoja ei luovuteta puhelimitse. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö on 
tehtävä ottamalla yhteys Retina ry:n toimistoon kirjallisesti osoitteella 

Retina ry 

Marjaniementie 74 

0093 Helsinki 

Henkilön tulee esittää tiedon korjaamiseksi tarpeelliset seikat ja yksilöintiin tarvittavat tiedot: nimi ja 
syntymäaika. 

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

Retina ry ei käytä jäsenrekisterin tietoja muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin. 

 


