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1. Rekisterinpitäjä Nimi 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ry  

Osoite 

c/o Kristiina Häyrinen Parontie 116 79600 Joroinen 

Muut yhteystiedot 

www.stty.org 
Hallituksen sähköposti: titityy_hallitus(at)stty.org 

2. Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Sihteeri Jaana Lopperi 

Osoite 

Muikkupolku 6, 52700 Mäntyharju  

Muut yhteystiedot 

sihteeri(at)stty.org 

3. Rekisterin nimi  

Jäsenrekisteri 
 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 

 

Jäsenyyden hoitaminen ja sähköpostilistojen avulla tiedottaminen. 

5. Rekisterin 
tietosisältö 

 

Nimi, osoite, työtehtävä, työnantaja, puhelin, sähköposti 
 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

 

Yhdistyksen jäseneksi haluavat henkilöt. 
 

7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 

Ei luovuteta. 

8. Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

 

Ei siirretä.  

9. Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

 

 
 
 
B Atk:lla käsiteltävät tiedot 

Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers -
jäsenrekisteri / palveluntarjoaja Flo Apps Oy).  

Palveluntarjoaja on huolehtinut järjestelmän tietoturvasta muun muassa 
seuraavasti: 

1. Välineeseen kirjautuminen on salattu 256-bittisellä SSL -
suojauksella. 

2. Kaikki salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina. 
Salasanoja ei välitetä sähköpostilla. 

3. Kunkin asiakkaan tiedot sijaitsevat erillisessä tietokannassa. 
4. Kriittiset operaatiot, muun muassa kirjautumiset järjestelmään, 

tallennetaan järjestelmälogiin. 

Järjestelmä sijaitsee murtosuojatussa ja vartioidussa palvelinsalissa, 
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jonka kuluntarkkailujärjestelmä on varustettu liiketunnistimin ja 
kameravalvonnalla. Laitteistoihin on fyysinen pääsy ainoastaan 
nimetyillä vanhemmilla järjestelmänvalvojilla. 

 

Jäseneksi haluavat henkilöt lähettävät tietonsa henkilöjäsenlomakkeella 
joka tallentuu FloMembers järjestelmään. 
Hallituksen jäsenillä on oikeus käsitellä jäsenrekisterin tietoja. 
 

Tiedot poistetaan jäsenen oman ilmoituksen perusteella tai mikäli jäsen 
erotetaan yhdistyksestä. 

10. Tarkastusoikeus 
 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa 
(Henkilötietolaki 26 §, tarkastusoikeuden rajoitukset 27 §).  
 
Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena, lomake löytyy 
Tietosuojavaltuutetun toimiston www - sivuilta. 
 
Tarkastusoikeuden voi toteuttaa kerran vuodessa maksutta. 
 
Lisätietoja tarkastusoikeudesta saa myös Tietosuojavaltuutetun 
toimiston sivuilta.  
 

11. Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevien henkilörekisterissä 
olevan virheellisten tietojen oikaisemista, poistamista tai täydentämistä 
(Henkilötietolaki 29 §). 
 
Vaatimus tulee esittää kirjallisesti siten, että siitä käy selville mitä tietoa 
vaatimus koskee. Vaadittaessa tiedon oikaisemista tai täydentämistä 
tulee esittää sanatarkasti korvaava tai täydennettävä teksti. 
 
Korjaamisvaatimukseen on lomake Tietosuojavaltuutetun toimiston 
www - sivuilta. 
Lisätietoja tiedon korjaamisesta saa Tietosuojavaltuutetun toimiston 
sivuilta.  

12. Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

 

 
 

 
 


