
 

 

 

Tampereen Diabetesyhdistys Ry:n REKISTERISELOSTE 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 

Rekisteriseloste on laadittu 25.5.2018 

 
Rekisterin pitäjä: 
Tampereen Diabetesyhdistys ry 
Y-tunnus: 0280756-1 
Lähteenkatu 2-4, 33500 Tampere 
puh. 045 358 2505 
tsto@tampereendiabetesyhdistys.fi 
 
Yhteyshenkilö: 
Pia Nykänen 
Tampereen Diabetesyhdistys ry 
Lähteenkatu 2-4, 33500 Tampere 
puh. 050 576 3313 
pia.nykanen@tampereendiabetesyhdistys.fi 

Rekisterin nimi: Toiminnanseuranta- ja yhteystietorekisteri 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:  
Seurantatietoja kerätään asiakassuhteen ja jäsenyyden hoitamiseen. Yhdistys kerää seurantatietoja koko 
toiminnastaan ja sillä on velvollisuus raportoida avustuksen myöntäjille lainsäädännön mukaisesti (esim. 
Valtionavustuslaki). 
 
Rekisterin tietosisältö: 
Tilaisuuksien ja tapahtumien osallistujilta kysytään seurantatietoja, jotka tallennetaan kunkin toiminnan 
osalta seurantatietojärjestelmään. Järjestelmään tallennetaan tieto iästä, sukupuolesta ja tilaisuudesta, 
johon henkilö on osallistunut.  
 
Vertais- ja liikuntaryhmistä kerätään yhteystiedot ja ne lähetetään ryhmän ohjaajalle seurantaa, tilastointia 
ja mahdollisista muutoksista ilmoittamista varten. 

Yhdistys tallentaa henkilötiedot jäsenrekisteriin, jota ylläpitää Suomen Diabetesliitto ry. 

Diabetesyhdistys kerää ryhmiin ja tapahtumiin ilmoittautuneiden nimet ja yhteystiedot seuraavista syistä 
johtuen: 

- laskutus 
- tilastointi oman toiminnan kehittämistä varten 
- tilastointi ja seuranta avustusten asianmukaisesta käytöstä 
- tiedot yhteistyötahoille 
- muutoksista ja peruutuksista ilmoittaminen 

Yhdistyksen postituslistalle voi liittyä yhdistyksen verkkosivujen (www.tampereendiabetesyhdistys.fi) 
kautta. Postituslistalle kerätään vain sähköpostiosoite. Uutiskirje lähetetään MailChimp-sähköpostipalvelun 
kautta, joka on rekisteröity Yhdysvaltoihin. Postituslistalta voi poistua uutiskirjeen palautusviestillä.  

Yhdistys käyttää palkanlaskennassa palkka.fi-palvelua. Rekisteriin kerätään työntekijöiden henkilötiedot 
palkanmaksua, verotusta ja henkilöstökuluja (TYEL, TYVA, SOTU) varten. Yhdistys on rekisterinpitäjä ja 
verohallinto on ylläpitäjä.  

 

 



 
Säännönmukaiset tietolähteet:  
Asiakas antaa tiedot itse. Tiedot kertyvät tilaisuuksiin ja ryhmiin ilmoittautumisen yhteydessä. Yhdistys 
käyttää seurantatietoja raportoidessaan toiminnastaan eri avustusten myöntäjille mm. Valtionavustuslain 
velvoittamana. 
 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset: 
Liikuntaryhmistä lähetetään ryhmän ohjaajalle seuraavat tiedot: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman henkilön suostumusta, muulloin kuin laissa erikseen säädetyssä 
tilanteessa. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet: 

Asiakasrekisteri koostuu paperiasiakirjoista ja sähköisistä asiakirjoista. Asiakirjoja säilytetään viisi vuotta.  

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.  

ATK:lla käsiteltävät tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta henkilöiltä. Tietoihin on käyttöoikeus 
rajatulla käyttäjäryhmällä ja tietoihin pääsy on suojattu salasanoin.  

Rekisterin käyttöoikeus on yhdistyksen työntekijöillä. 


