Rekisteri- ja tietosuojaseloste / 12.8.2018
Rekisterinpitäjä:
Suomen lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistys ry - Föreningen för barn- och
ungdomspsykoterapi ry, Sibeliuksentie 21 C 20, 04200 KERAVA
Henkilörekisterin nimi:
Suomen lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistys ry:n jäsenrekisteri
Suomen lasten- ja nuorisopsykoterapiayhdistyksen psykoterapeuttiluettelo
Henkilötietojen käsittelijä:
Jäsenrekisterin tietojen käsittelijä: Yhdistyksen hallituksen jäsenvastaava
Yhdistyksen hallituksen tiedottaja pitää jäsenistöstä sähköpostiosoitelistaa
sähköisten viestien, tiedotteiden ja jäsenkirjeiden lähettämistä varten.
Sähköpostiosoitelista on suojattu asianmukaisesti.
Jäsenrekisteri
lähetetään
sähköisesti
kerran
vuodessa
yhdistyksen
rahastonhoitajalle, joka ei säilytä jäsenrekisteriä koneellaan, vaan tulostaa sen ja
säilyttää paperiversiona muun kirjanpitoaineiston yhteydessä kirjanpitomapissa.
Jäsenrekisteri lähetetään tarvittaessa myös Mailhouse Oy:hyn maapostin
lähettämistä varten. Jäsenrekisteriä säilytetään siellä asianmukaisesti ja
hävitetään postin lähettämisen jälkeen.
Psykoterapeuttiluettelon
nettivastaava.
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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Jäsenrekisterin tietoja käytetään jäsenviestintään ja jäsenmaksujen perintään.
Psykoterapeuttiluettelon tiedot
henkilöiden käytettävissä.
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Rekisteröitävät tiedot:
Jäsenrekisteriin rekisteröidyistä henkilöistä kerätään nimitietojen lisäksi
maaposti- ja sähköpostiosoitteet. Puhelinnumero on vapaaehtoinen. Lisäksi

rekisteröidään, onko henkilö valmis terapeutti, opiskelija tai eläkkeelle jäänyt
jäsen. Tiedot on saatu jäseniltä.
Psykoterapeuttiluetteloon merkitään psykoterapeutin nimi, perusammatti,
vastaanoton osoite sekä sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tiedot on saatu
jäseniltä, ja se on vapaaehtoinen.
Säännönmukaiset tietolähteet:
Jäseneksi haluava henkilö lähettää pyynnön sähköpostitse jäsenvastaavalle.
Hakemus käsitellään hallituksen kokouksessa. Hyväksymiskirje lähetetään
sähköisesti sähköpostin liitteenä hyväksytylle ja hävitetään sen jälkeen
jäsenvastaavan tiedostosta asianmukaisesti. Uuden jäsenen nimi lisätään
jäsenrekisteriin. Jäsen voi erota yhdistyksestä lähettämällä eroviestin sähköisesti
tai paperiversiona maapostissa jäsenvastaavalle. Eroavan jäsenen nimi
poistetaan jäsenrekisteristä seuraavan hallituksen kokouksen jälkeen.
Kaavakepyyntö tietojen laittamiseksi psykoterapeuttiluetteloon lähetetään
sähköisesti jäsenvastaavalle, joka tarkistaa pyytäjän jäsenyyden ja lähettää
kaavakkeen sähköisesti sen pyytäjälle. Täytetty kaavake lähetetään maapostissa
yhdistyksen
hallituksen
nettivastaavalle,
joka
siirtää
tiedot
psykoterapeuttiluetteloon.
Henkilötietojen luovuttaminen:
Jäsenrekisterin henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.
Psykoterapeuttiluettelon tiedot ovat ulkopuolisten henkilöiden katsottavissa.
Rekisterin suojaus:
Jäsenrekisteriä säilytetään hallituksen jäsenvastaavan tietokoneella. Tietokone
on asianmukaisesti suojattu.
Psykoterapeuttiluetteloa säilytetään yhdistyksen sivuilla
(www.lastenjanuortenpsykoterapia.fi).
Tietojen tarkistusoikeus ja korjaaminen:
Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva virheellinen henkilötieto
oikaistua. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva henkilötieto
poistetuksi rekisteristä tai kieltää henkilötietojensa käsittely. Rekisteröidyllä on
oikeus tehdä tietosuoja-asetuksen tai muun lainsäädännön vastaisesta
henkilötietojensa käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle. Tämä rekisteriseloste
on julkaistu yhdistyksen verkkosivuilla www.lastenjanuortenpsykoterapia.fi.

