
 
 
 
Keliakialiiton Gluteenittomuutta tukevien kurssien asiakasrekisterin tietosuojaseloste 
 
 

1. Rekisterinpitäjä 
Keliakialiitto ry 
Hammareninkatu 7 
33100 Tampere 
p. 03 2541 300 

 
2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 

kuntoutuksen asiantuntija Nanna Puntila 
Hammareninkatu 7 
33100 TAMPERE 
p. 03 2541 323 
kuntoutus@keliakialiitto.fi 
 

3. Rekisterin nimi 
Gluteenittomuutta tukevien kurssien asiakasrekisteri  
 

4. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus? 
Hankkia Gluteenittomuutta tukevien kurssien toteuttamiseen ja valintoihin tarpeelliset tiedot 
kurssille hakeneista ja osallistuneista henkilöistä. Tietoja käytetään myös laskutukseen. 
 

5. Mitä tietoja käsittelemme? 
Kurssille hakeneista henkilöistä kerätään seuraavat perustiedot:  
nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, ikä kurssin alkaessa, rooli (itse sairastava, 
perheenjäsen, läheinen). Kurssivalintaa varten kerätään seuraavat lisätiedot: keliakian 
toteamisvuosi, muut sairaudet, elämäntilanne sekä taloudelliset, sosiaaliset ja terveydelliset 
syyt kurssille hakeutumiseen sekä kurssiin liittyvät toiveet ja tavoitteet. 
 
Lisäksi kurssipaikkaa varten erityistarpeet. 
 

6. Mistä saamme tietoja? 
Gluteenittomuutta tukevien kurssin hakija ilmoittaa tiedot itse. 
 

7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle? 
Luovutamme Gluteenittomuutta tukeville kurssille valittujen tiedot kurssipaikalle (pois lukien 
verkkokurssit): nimi, erityisruokavalio, mahdolliset muut erityistarpeet. 
Opintokeskus Sivikselle luovutamme kurssille osallistuneiden: nimi, sähköposti ja sukupuoli 
  
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  
 

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme? 
 
Manuaalinen aineisto:  
Hakulomakkeet ja kurssin toteutukseen liittyvät dokumentit säilytetään lukitussa 
arkistokaapissa. Henkilötietoja käsittelee tehtävään nimetty ja perehdytetty henkilö. 
 
Sähköinen aineisto:  
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Sähköisessä muodossa käsiteltävät tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta 
henkilöiltä. Tietoihin on käyttöoikeus rajatulla käyttäjäryhmällä ja tietoihin pääsy on suojattu.
  
Henkilötietoja käsittelee tehtävään nimetty ja perehdytetty henkilö. 
 
Tietoja säilytetään niin pitkään kuin on kurssien toteuttamisen kannalta tarpeellista, 
maksimissaan lainsäädännön edellyttämä aika (6 vuotta)  
 

9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä? 
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat asiakasrekisteriin tallennetut 
tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet.  
Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja -asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää 
henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä 
viranomaiselle.  
 

10. Kehen voit olla yhteydessä? 
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot tulee esittää sähköisesti tai kirjallisesti 
kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.  
Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna Keliakialiitolle. Pyynnössä 
tulee esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja/tai 
sähköposti.  
 

11. Tietosuojaselosteen muutokset 
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättynä. 
Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten 
sähköpostitse tai laittamalla keliakialiitto.fi -sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, 
että käytte sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.  
 
Tämä seloste on päivitetty 11.1.2022 

 


