TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Päivitetty: 30.8.2018

1. Rekisterinpitäjä
Uudenmaan Fysioterapeutit – Nylands Fysioterapeuter ry
Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki
puhelin +358 50 454 4878
www.uffi.fi

2. Yhteyshenkilö
Järjestösihteeri Hanna Jungman
puhelin 050 454 4878
sähköposti toimisto@uffi.fi

3. Rekisterin nimi
Yhdistyksen jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään jäsenyyden hoitamiseen,
laskutukseen sekä yhdistysasioista tiedottamiseen. Uudenmaan Fysioterapeutit on
Suomen Fysioterapeutit – Finlands Fysioterapeuter ry:n yhteisöjäsen. Suomen
Fysioterapeutit hoitaa yhteisöjäsentensä jäsenrekisterien ylläpitämisen keskitetysti
niiden jäsenten osalta, joiden jäsenyys liittoon muodostuu yhteisöjäsenen kautta.
Tämä koskee kaikkia Uudenmaan Fysioterapeuttien jäsenlajeja, paitsi
kaksoisjäseniä. Yhdistyksen kaksoisjäsenten tietoja ylläpidetään Uudenmaan
Fysioterapeuttien omassa kaksoisjäsenluettelossa, jota hoitaa yhdistyksen
järjestösihteeri.
Jäsenrekisteriin ja -luetteloon tallennettuja henkilötietoja käytetään jäsenyyden
hoitamiseen, laskutukseen sekä yhdistysasioista tiedottamiseen. Henkilötietoja
voidaan käsitellä yhdistyksessä seuraavissa käyttötarkoituksissa:
- Jäsenille suunnatun viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen sähköisesti (esim.
tiedotteet tapahtumista ja koulutuksista)
- Laskutus
- Yhdistystoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset, kuten jäsen- ja lupakyselyt
- Tapahtuma- ja koulutusilmoittautumisten käsittely
Rekisteröidyillä on oikeus kieltäytyä markkinointiviestien ja tiedotteiden
vastaanottamisesta. Uudenmaan Fysioterapeutit ry:n tiedotteiden
vastaanottamisesta kieltäydytään ilmoittamalla asiasta yhdistyksen
järjestösihteerille.
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5. Rekisterin tietosisältö:
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite
ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen
toimintaa varten.
Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä:
- Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
- Henkilötunnus, jäsennumero, äidinkieli
- Liittymisaika, jäsenlaji (esim. opiskelija), jäsenyhdistys (Uudenmaan Fysioterapeutit)
- Laskutus- ja maksutiedot
- Työsuhdetiedot ja tieto mahdollisesta työehtosopimuksesta, jota työsuhteessa
sovelletaan
- Tieto Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan jäsenyydestä
- Tieto luottamustehtävistä liitossa ja/tai yhdistyksessä
Uudenmaan Fysioterapeuttien kaksoisjäseneksi liittymisen yhteydessä, kerätään
yhdistyksen kaksoisjäsenluetteloon nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja
liittymisaika.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot on pääsääntöisesti saatu jäseneksi hyväksytyiltä henkilöiltä itseltään.
Tietoja kerätään sekä sähköisen että postitse toimitettavan jäsenhakemuslomakkeen
välityksellä. Jäsenten yhteystietoja päivitetään myös Postin osoitepalvelun välityksellä.
Suomen Fysioterapeuttien ylläpitämään jäsenrekisterijärjestelmään kirjatuilla jäsenillä
(ks. kohta 4) on mahdollisuus itse päivittää tietojaan jäsenrekisterin verkkopalvelun
kautta (tunnistautuminen henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla) tai
Suomen Fysioterapeuttien verkkolomakkeen kautta. Uudenmaan Fysioterapeuttien
kaksoisjäsenillä on mahdollisuus päivittää tietojaan kaksoisjäsenluetteloon, ottamalla
yhteyttä yhdistyksen järjestösihteeriin.
Tietojen päivitystä voi pyytää myös ottamalla yhteyttä joko Suomen Fysioterapeuttien
jäsenrekisterinhoitajaan tai Uudenmaan Fysioterapeuttien järjestösihteeriin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Jäsenten tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille lukuun
ottamatta seuraavia tahoja, joille luovutetaan tietoja niiden jäsenten tietoja, jotka on
kirjattu Suomen Fysioterapeuttien ylläpitämään jäsenrekisteriin:
-

Vakuutusyhtiö Turva, jolle luovutetaan jäsenyystietoja jäsenetuvakuutusten
vuoksi.
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Painotalo PunaMusta, jolle luovutetaan jäsenten yhteystiedot Fysioterapialehden postitusta varten.
Verottaja, jolle luovutetaan jäsenmaksutiedot koneellisesti jäsenmaksujen
vähennyskelpoisuuden toteutumiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
ATK-aineisto:
Suomen Fysioterapeuttien ylläpitämän jäsenrekisterin tietojen tallennukseen ja
hallintaan on käytetty ulkopuolisen palveluntarjoajan (YAP Solutions Oy)
jäsenrekisterijärjestelmää, verkkopalvelua ja konesaliratkaisuja. Tila täyttää
Viestintäviraston korkeimmat luokitusvaatimukset. Jäsentietojen käsittely hoidetaan
Suomen Fysioterapeutit ry:n toimesta ja Uudenmaan Fysioterapeutit ry:llä on tietoihin
katseluoikeudet. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterin
sisältämiä tietoja pääsevät tarkastelemaan vain ne Suomen Fysioterapeuttien ja
Uudenmaan Fysioterapeuttien toimi- ja luottamushenkilöt, joilla on siihen työnsä tai
asemansa puolesta perusteltu oikeus.
Uudenmaan Fysioterapeutit ry:n toimiston tietokoneilla käsitellään lisäksi Exceltaulukoita, jotka sisältävät henkilötietoja. Työntekijöiden tietokoneet on suojattu
henkilökohtaisilla salasanoilla ja tietoturvaohjelmistolla. Toimistohuoneet
tietokoneineen pidetään lukittuina, kun työntekijät eivät ole paikalla. Uudenmaan
Fysioterapeutit ry:n jäsenrekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain yhdistyksen
työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä jäsentietoja.
Manuaalinen aineisto:
- Jäsenluettelo (Yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää)
- Tapahtuma- ja koulutusilmoittautumiset
- Yhdistystoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset, kuten jäsen- ja lupakyselyt
- Laskutus ja maksutiedot
Aineisto säilytetään Uudenmaan Fysioterapeutit ry:n toimistolla. Toimistohuone
pidetään lukittuna, kun työntekijä ei ole paikalla. Toimistokerroksen ovi on aina
lukittuna. Työajan ulkopuolella toimistokerros on suojattu hälytysjärjestelmällä.

9. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot.
Tietojen tarkastaminen on maksutonta. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai
esittää henkilökohtaisesti ja osoittaa se rekisteriasioista vastaavalle henkilölle:
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Uudenmaan Fysioterapeutit- Nylands Fysioterapeuter ry,
Järjestösihteeri, Hanna Jungman
Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki
toimisto@uffi.fi
tai
Suomen Fysioterapeutit – Finlands Fysioterapeuter ry
Jäsenrekisteri
Rautatieläisenkatu 6 B, 00520 Helsinki
toimisto@suomenfysioterapeutit.fi

10. Virheellisen tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä korjaa ja poistaa rekisterissä olevan tiedon oma-aloitteisesti, kun se on
tarkoituksen kannalta tarpeeton. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan
virheellisen merkinnän korjaamista. Oikaisupyyntö osoitetaan järjestösihteerille.

