Tyhjennä lomake

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

Nimi

ADHD-liitto ry - ADHD-förbundet rf
Osoite

Pakarituvantie 4, 00410 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 050 354 4325, adhd@adhd-liitto.fi, www.adhd-liitto.fi
Nimi

2
Yhteyshenki- Jari Hämäläinen
lö rekisteriä Osoite
koskevissa Pakarituvantie 4, 00410 Helsinki
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

puh. 045 636 1842, jari.hamalainen@adhd-liitto.fi
3
Rekisterin
nimi

1) Jäsenrekisteri, 2) Lehtirekisteri, 3) Viivi-rekisteri, 4) Kokemusosaajapankki
5) Sopeutumisvalmennuskurssien hakemukset (Zef Survey)

4
1) Yhdistyslain 11§ mukaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä jäsenistä
Henkilötietojen käsittelyn luetteloa.
tarkoitus
2) ADHD-lehden asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä palvelun

edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.
3)Viivi-lomakkeiston käyttäjien asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä
palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.
4) Kokemusosaajaverkoston asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä palvelun
edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.
5) Sopeutumisvalmennuskurssitoimintaan liittyvien yhteydenottojen mahdollistamiseksi.
5
Rekisterin
tietosisältö

1-2) Pakolliset: nimi ja osoite (jäseneksi liittyessä myös valittava jäsenyhdistys,
johon haluaa liittyä). Vapaaehtoiset: puhelinnumero, sähköposti, terveyteen liittyvät tiedot
sekä ammattiin liittyvät tiedot. 3) Pakolliset: nimi, ammatti, työpaikka ja työpaikan osoite.
Vapaaehtoiset: puhelinnumero ja sähköposti
4) Nimi, syntymäaika ja yhteystiedot sekä henkilön kokemusosaajapätevyyteen,
sairauteen ja elämäntilanteeseen ja mahdollisesti harrastuksiin liittyvät tiedot.
(Kokemusosaajaverkoston jäseneksi liittyessä on myös valittava jäsenyhdistys johon
haluaa liittyä.)
5) Kurssitoimintaan liittyvät yhteystiedot sekä perheeseen, elämäntilanteeseen ja
terveyteen liittyvät tiedot.

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Liiton www-sivuilla on lomakkeet lehden tilaamista, jäseneksi liittymistä ja
Viivi-rekisteröitymistä varten. Lisäksi ilmoituksia tulee suoraan jäsenyhdistyksiltä sekä
puhelimitse ja sähköpostitse suoraan asiakkailta. Yhdistykset voivat hakea liiton
jäsenyyttä vapaamuotoisella hakemuksella, jonka liiton hallitus käsittelee.
4) Tiedot kerätään rekisteriin vapaaehtoisesti ja rekisteröidyn suostumuksella (useimmiten
lomakkeilla sähköpostitse.) Tietoja voi tarkentaa ADHD-liiton kokemusosaajatoiminnasta
vastaava nimetty yhteyshenkilö, jolla on myös lupa siirtää rekisteriin tietoja
Kokemuskouluttajapankki-henkilörekisteristä.
5) Tiedot kerätään hakulomakkeella, joka on toteutettu Zef Survey -työkalulla.
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7
Enintään kuusi kertaa vuodessa rekisteristä poimitaan yhteystiedot ADHD-lehden
Tietojen
säännönmu- postitusta varten ja ne toimitetaan painotalon postitukseen. Liitolle tulleet
kaiset luovu- jäsenilmoittautumiset välitetään henkilön valitsemalle jäsenyhdistykselle.
tukset

Muuten ADHD-liitto ei luovuta rekistereistään löytyviä tietoja liiton tai yhdistysten
ulkopuoliseen käyttöön.
4) Kokemusosaajapankkiin rekisteröidyn henkilön sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero
voidaan rekisteröidyn suostumuksella luovuttaa kokemusosaajaverkoston asiakkaalle
(kokemusosaajan tilaajalle).
5) Sopeutumisvalmennuskursseille osallistuvien majoitukseen liittyvät tiedot luovutetaan
majoituksen järjestäjälle.

8
Tietojen siir- ADHD-liitto ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

ADHD-liiton rekistereissä olevaa tietoa ei ole tarkoitus kerätä manuaalisesti. Joitakin
tietoja voidaan joutua käsittelemään hetkellisesti manuaalisessa muodossa, jolloin ne
säilytetään lukitussa tilassa.
5) Kurssihakemukset liitteineen hävitetään välittömästi yhteydenpitotarpeen poistuttua tai
viimeistään vuoden kuluttua kurssista.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Vain ADHD-liiton henkilökunnalla on pääsy koko rekisteriin, käyttö edellyttää
käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. ADHD-liiton jäsenyhdistysten jäsenvastaavilla
tai muilla heidän valitsemillaan henkilöillä on pääsy rekisteriin omien jäseniensä tietojen
osalta. Tietoja ei tallenneta tietokoneiden henkilökohtaisille asemille. Rekisteriä säilytetään
suojatulla palvelimella. ADHD-liiton henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.
5) Kurssihakemuksissa käytetty Zef Survey -työkalu siirtää tiedot suojatun yhteyden yli
palvelimilleen, missä tiedot on salatussa muodossa. Palvelimet sijaitsevat lukitussa tilassa
ja niiden fyysinen sijainti on vain niiden henkilöiden tiedossa, joiden toimenkuva tietoa
edellyttää. Liitossa vain kuntoutussuunnittelijoilla on pääsy hakemusten tietoihin.

Tulosta

