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Tämä on Huoltoliitto ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekis-
teri- ja tietosuojaseloste  (laadittu 28.5.2018, päivitetty 29.11.2022) 

 

1. Rekisterin pitäjä Huoltoliitto ry, Y-tunnus 0109030-0  
Jokiharjuntie 3 
70910 Vuorela 
 

2. Rekisterin nimi Huoltoliitto ry:n kehittämisprojektien asiakasrekisteri 
 

3. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö 
järjestöpäällikkö Sirpa-Sari Borg-Holopainen, puh: 0447889498 
borg.holopainen@huoltoliitto.fi 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  
Huoltoliitto ry:n kehittämisprojektien asiakashallinta ja projektien toteu-
tuksen ja tulosten raportointi. 
      

5. Rekisterin tietosisältö    
Nimi, syntymäaika, sukupuoli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, 
erilaisia terveyteen ja elämäntapoihin liittyviä tietoja hanketyypistä riip-
puen (esim. sairaudet ja lääkkeet, työtilanne). 
   

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
   Rekisteröity henkilö, luovutuksena muista rekistereistä (KELA, KANTA)   

                     rekisteröidyn suostumuksen perusteella. 
       

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
           Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen  
           ulkopuolelle. 
 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
  Paperiarkisto säilytetään Huoltoliiton lukitussa paperiarkistossa. 
   Sähköinen arkisto Kunnonpaikan asiakasrekisterissä (Ebit Kuntomaster),  

minkä tietoihin pääsy on rajattu ammattiryhmittäin sekä henkilökohtai-
sin käyttäjätunnuksin. 
 
Mikäli tietoja kerätään muualla kuin Huoltoliiton omissa tiloissa, työnte-
kijä säilyttää tiedot lukitussa arkistossa ja toimittaa kerätyt tiedot yllä 
mainittuun lukittuun paperiarkistoon 5 vuorokauden kuluessa. 
 

9. Rekisterin tietojen tuhoaminen    
Rekisterin tietoja säilytetään tarpeellinen aika ottaen huomioon lait, 
asetukset     ja viranomaisten määräykset. Paperimuotoiset tiedot tuho-
taan tietosuojajätteeseen. 
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10.Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen 
     Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tietonsa maksutta enintään kerran   
   vuodessa. (EU Yleinen tietosuoja-asetus, artikla12). Tarkastuspyyntö       
   tulee tehdä kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitetusti.  

 
                                         Tarkastuspyynnöt: Huoltoliitto ry, Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela 

Lisätiedot: järjestöpäällikkö Sirpa-Sari Borg-Holopainen, puh: 
0447889498 

   borg.holopainen@huoltoliitto.fi 

 

11. Tietojen korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen 
   Rekisteröidyllä on oikeus esittää pyyntö tietonsa korjaamisesta.     
   Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti, omakätisesti allekirjoitetusti  
   sekä riittävän yksilöidysti. 
    
  Rekisterinpitäjä ei ole velvollinen korjaamaan tietoa, mikäli tieto ei ole   
   rekisterinpitäjän käsityksen mukaan virheellinen, tarpeeton tai  
   puutteellinen. Rekisterinpitäjä antaa tällöin kirjallisen kieltäytymistodis-  
   tuksen, josta ilmenevät kieltäytymisen syyt.  
 

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus tarkastaa 
häntä koskevat tiedot ottamalla yhteyttä kirjallisesti osoitteella Huolto-
liitto ry/järjestöpäällikkö, Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela 

 
Lisätiedot: järjestöpäällikkö Sirpa-Sari Borg-Holopainen, puh: 
0447889498 borg.holopainen@huoltoliitto.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


