
 

Keliakialiiton tietosuojaseloste keliakialiitto.fi-sivustolla täytettäville verkkolomakkeille 13.12.2018 
 
1. Rekisterinpitäjä 
Keliakialiitto ry 
Hammareninkatu 7, 33100 Tampere 
p. 03 2541 300 
 
2. Yhteyshenkilö tietosuoja-asioita koskevissa asioissa 
Talouspäällikkö Eija Leppäkynnäs 
Hammareninkatu 7, 33100 Tampere 
p. 03 2541 332 
eija.leppakynnas(at)keliakialiitto.fi 
 
3. Rekisterin nimi 
Keliakialiitto.fi -sivustolla täytettävät verkkolomakkeet mm. jäseneksi liittyminen, jäsenyhdistyksen 
vaihtaminen, alle 18 –vuotiaan lapsen ilmoittaminen perhejäseneksi, jäsenyhdistyksestä eroaminen 
 
4. Rekisteröidyt  
Keliakialiiton keliakialiiton.fi-verkkosivustolla olevien verkkolomakkeiden täyttäneet. Lomakkeilla voidaan 
ilmoittaa muutoksista jäsentiedoissa.  
 

5. Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus? 
Rekisterin käyttötarkoitus on lomakkeen täyttäneiden jäsentietojen muuttaminen, lisääminen tai 
korjaaminen jäsenrekisteriin.  
 
6. Mitä tietoja käsittelemme? 
Rekisterissä käsitellään lomakkeen täyttäneiden henkilötietoja, joita voivat olla:  
etu- ja sukunimi 

syntymäaika 

katuosoite 

postinumero ja postitoimipaikka 

sähköpostiosoite  

puhelinnumero  
jäsenyhdistyksen nimi 
jäsennumero 
jäseneksi liitettävän lapsen nimi ja syntymäaika 
 
7. Mistä saamme tietoja? 
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään verkkolomakkeella. Perhejäseneksi liitettävän, alle 18-
vuotiaan lapsen tiedot saadaan hänen vanhemmaltaan. 
 
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva  
Henkilötiedot on tallennettu Avoine Oy:n ylläpitämille palvelimille, joiden suojaamisesta ja tietoturvasta 
huolehtii Avoine Oy yhdessä alihankkijoidensa kanssa.  
Verkkolomakkeen tiedot lähetetään automaattisesti jäsensihteerin sähköpostiin, josta tiedot hävitetään 
sen jälkeen, kun ne on tallennettu jäsenrekisteriin. 
Henkilötietoja ylläpidetään Keliakialiiton ja Paikallisten keliakiayhdistysten jäsenrekisterijärjestelmässä, 
jonka käyttöoikeus on Keliakialiiton henkilökuntaan, Avoine Oy:n henkilökuntaan kuuluvilla sekä 
Paikallisten keliakiayhdistysten erikseen nimetyillä henkilöillä, joiden tehtäviin järjestelmän ylläpito kuuluu. 
Käyttöoikeudet on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.  
 



 

 
7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle?   
Jäsenen tietoja ei luovuteta Keliakiajärjestön ulkopuolelle ilman jäsenen suostumusta. Jäsenrekisteritietoja 
voidaan luovuttaa tutkimuskäyttöön, mikäli jäsen on antanut siihen suostumuksen. Jäsenen tietoja voidaan 
luovuttaa markkinointiin yhdistyksen hallituksen päätöksellä, mikäli jäsen on antanut siihen suostumuksen. 
 
Rekisteritietoja ei luovuteta ulkomaille. 
 
8. Miten pitkään säilytämme tietoja?  
Verkkolomakkeen tiedot hävitetään sen jälkeen, kun ne on tallennettu jäsenrekisteriin. 
 
9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä? 
Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä 
pyydettäessä kopiot. Rekisteröidyllä on oikeus saada selvitys rekisterin tietosisällöstä ja tietosisällön 
käytöstä hänelle ymmärrettävässä muodossa. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja 
muutosten yhteydessä.  
Korjausoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista.  
Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta viivästystä 
rekisteristä.  
Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus käsittelystä valvontaviranomaiselle. 
 
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän 
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Keliakialiitto voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan 
pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. 
Keliakialiitto voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 
 
10. Yhteydenotot 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut 
yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse: tietosuoja(at)keliakialiitto.fi. 
Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 
 
Keliakialiitto ry 
Tietosuoja 
Hammareninkatu 7 
33100 Tampere 
 
11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä 
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 13.12.2018/ 7.1.2022 
 
 


