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Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste 

1. Rekisterinpitäjä 
Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 

Kirkkorinne 4 

13100 Hämeenlinna  

Puh. 040 5266632  

www.hmlomaishoitajat.fi 

Sähköposti: hmlomaishoitajat@pp.inet.fi 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Susanna Kollanus 

puh. 040 7277 276 

omaisoiva.hml@pp.inet.fi 

3. Rekisterin nimi 
Yhdistyksen jäsenrekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus 
Rekisterin tarkoituksena on osoittaa henkilön jäsenyys yhdistyksessä tai vapaaehtoistyöntekijänä 

Rekisterin yhteystietoja käytetään: 

*toiminnasta tiedottamiseen 

*jäsensuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen 

*jäsentilastointiin (tiedot eivät siirry yksilöityinä tilastoihin) 

*omaishoitoa koskeviin kyselyihin ja tutkimuksiin 

*toiminnan järjestämiseen vapaaehtoisten voimin 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja: 

 Jäsenten yhteystiedot: postiosoite. Puhelin, sähköposti ja syntymävuosi valinnaiset 

 Vapaaehtoisten yhteystiedot ja vapaaehtoistyön alkamisajankohta sekä tehtävät, joita 

vapaaehtoinen mieluiten tekee 

 mahdolliset muut henkilöiden suostumuksella kerätyt tiedot 

6. Rekisterin tietolähteet 
Omaishoitajaliitto pitää jäsenrekisteriä. Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään. 

Tiedot saadaan jäseneltä puhelimitse, liittymiskortilla, kotisivuilta, facebookista tai yhdistyksen 

rekisterin pääkäyttäjä saa ne Omaishoitajaliiton jäsenrekisteristä yhdistyksen osiosta. Vapaaehtoisten 

henkilötietoja kertyy myös rekrytointitilaisuuksissa. 
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7. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle 
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille yhdistyksen 

ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.  

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
1. Manuaalinen aineisto, kuten liittymiskortit, säilytetään lukitussa tilassa. Ainoastaan yhdistyksen 

pääkäyttäjällä ja liiton rekisteriasioita hoitavalla henkilöllä on oikeus käsitellä jäsentietoja sisältävää 

manuaalista aineistoa.  

2) Sähköistä jäsenrekisteriä ylläpitää Omaishoitajaliitto, jonka rekisterin Hämeenlinnan Seudun 

Omaishoitajat ja Läheiset ry:tä koskevaan osaan yhdistyksen pääkäyttäjällä on tunnukset tietojen 

selaamiseen. Yhdistys ilmoittaa liittoon pääkäyttäjän, jolla on oikeus selata yhdistyksen jäsentietoja. 

Muutokset ja lisäykset tekee liiton rekisteriasioita hoitava henkilö. 

Järjestelmä ja varmuuskopiot on suojattu asianmukaisesti. 

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus 
Rekisteriin merkityllä jäsenellä ja vapaaehtoisella on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa 

henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. 

Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.  

Jäsen voi kieltäytyä vastaanottamasta tiedotteita sähköpostitse ja tekstiviestitse ilmoittamalla siitä 

paikallisyhdistyksen pääkäyttäjälle tai liiton rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. 

 

10. Rekisteritietojen korjaaminen 
 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta 

oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, 

tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.  


