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Seloste henkilötietojen käsittelystä IBD ja muut suolistosairaudet ry:ssä 
 

 

IBD ja muut suolistosairaudet ry ● Finlaysoninkatu 7 ● 33210 Tampere ● 075 325 4400 ● www. ibd.fi 

 
www.tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista 
 
 
1. Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot 

 
IBD ja muut suolistosairaudet ry 
Osoite: Finlaysoninkatu 7, 33210 Tampere 
Sähköposti: info@ibd.fi  
Y-Tunnus: 1714141-6 
 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset 
 

Jäsenrekisterin ylläpitotehtäviin yhdistyksen tarpeisiin (kts. Jäsenrekisterin  
tietosuojaseloste) 
- jäsenlaskutus 
- jäsenviestintä 
- jäsentilastojen tekemiseen toiminnan suunnittelua varten 
- jäsenille suunnattujen kyselyiden ja selvitysten tekemiseen 
- IBD-jäsenlehden postitukseen 
- jäsentiedotteiden ja uutiskirjeiden toimittaminen sähköpostilla 
- yhdistyksen tapahtumien järjestämiseen 
- jäsenyyden toteamiseksi yhdistysten vuosikokouksissa 
- yhdistyksen hallitusten käyttöön varsinaisten- ja kannattajajäsenten hy-

väksymiseen ja erottamiseen 
- kutsujen lähettämiseen esim. yhdistysten vuosikokouksiin ja muihin sen 

jäsenille suunnattuihin tapahtumiin 
- myyntireskontrassa (Heeros) laskutukseen koskien mm. yhdistyksen ta-

pahtumiin liittyvää laskutusta ja opastilauksia 
 
Ulkoinen viestintä 
 
- mediayhteystiedot (kts. Mediayhteystietojen tietosuojaseloste) 
 
Vapaaehtoistoiminnan koordinointiin 
- koulutus- ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen vapaaehtoisille ja luotta-

mushenkilöille 
- osallistuja- ja majoitustietojen lähettämiseen koulutustilaisuuksien järjes-

täjille 
- osallistujatiedot seuranta- ja arviointitiedon keräämistä ja analysointia var-

ten 
- hallituksen jäseniä koskevien tietojen keräämiseen esim. Patentti- ja rekis-

terihallitusta varten 
- IBD:tä koskevan tiedon välittämiseen jäsenille, lehden ja uutiskirjeen tilaa-

jille sekä tiedotejakelumme vastaanottajille 

http://www.tietosuoja.fi/seloste-kasittelytoimista
mailto:info@ibd.fi
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- tiedottamiseen ja yhteydenpitoon luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille 
- tietojen hakemiseen aiemmin toteutetuista esim. jäsenkyselyistä 
- Sopeutumista tukevien kurssien järjestämiseen (kts. Sopeutumista tuke-

vien kurssien tietosuojaseloste) 
- valintaprosessin läpiviemiseen 
- kurssien toteutukseen 
- seurantakyselyiden ja tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysten lähettämiseen 
 
Työsuhteisiin liittyviin asioihin 
 
- työsuhteisiin liittyvät asiat, kuten työsopimukset, sairauspäivärahakor-

vaukset (Kela), Ay-maksut, työterveyshuollon laskujen liitteet, henkilökun-
nan lääkärintodistukset 

- uusien työntekijöiden rekrytointiin ja palkkaukseen liittyvät tiedot 
 

3. Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät 
 
Henkilötiedot koskevat seuraavia henkilötietoryhmiä: 
 
- jäsenet 
- maksajien tiedot (jos joku toinen maksaa jäsenyyden jäsenen puolesta) 
- oppaiden ja esitteiden tilaajat 
- lehden vapaakappaleiden saajat 
- uutiskirjeen tilaajat 
- yhdistyksen luottamushenkilöt sekä vapaaehtoistoimijat 
- yhteistyökumppanit 
- yhdistyksen koulutuksiin ja tapahtumiin hakijat ja osallistujat 
- sopeutumista tukevilla kursseille hakeneet ja niille valitut 
- palkan ja palkkion saajat 
- henkilöt, jotka ovat tai ovat olleet työsuhteessa IBD ja muut suolistosairau-

det ry:hyn 
- henkilöt, jotka ovat juuri osallistuneet yhdistyksen rekrytointiprosessiin 
 

4. Tahot, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan 
 

- jäsentiedot tallennetaan jäsenrekisteriohjelma FloMembersiin, jonka pal-
veluntarjoaja on FloApps Oy. Tästä kerrotaan verkkosivustollamme ole-
vassa jäsenrekisterimme tietosuojaselosteessa 

- kurssikirjeessä mainitaan, että annamme kursseille valittujen tietoja kurssi-
paikkaan, joita on useampia ja jotka vaihtelevat vuosittain. Kurssilaisten 
huonejakolista ja tiedot erityisruokavaliosta lähetetään kurssipaikkaan. So-
peutumista tukevien kurssien tietosuojaseloste löytyy yhdistyksen verkko-
sivuilta 
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- yhdistyksen valtakunnallisten ja alueellisten vertaistapahtumien ja vapaa-
ehtoisten koulutusten osalta huonejakolista ja tieto erityisruokavalioista 
toimitetaan tarvittaessa tapahtuman järjestämispaikkaan 

- IBD-jäsenlehden osoitteisto lähetetään lehden painoon 
- sähköpostiosoitteet luovutetaan uutiskirjeen jakelua varten Liana Techno-

logies Finlandille 
 

5. Henkilötietojen siirtäminen EU-alueen ulkopuolelle 
 

- henkilötietoja ei siirretä EU-alueen ulkopuolelle 
 
6. Määräajat eri tietoryhmien poistamiselle 
 

Kaikki henkilötietojen säilyttäminen perustuu tarpeeseen. Joidenkin tietojen säilyttämi- 
sen tarvetta perustelee toiminnon sujuminen, joidenkin tietojen rahoittajalta tai lain- 
säätäjältä saadut ohjeet. Henkilötietojen säilyttäminen IBD ja muut suolistosairaudet  
ry:ssä perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun ja yleistä etua koskevan tehtävän  
suorittamiseen. 
 
Jatkuva/pysyvä tiedon säilytys 
 
- jäsentiedot (kts. jäsenrekisterin tietosuojaseloste), koska jäsenyys jatkuu 

automaattisesti vuosittain 
- halutessaan jäsen voi pyytää tietojensa tarkistamista ja poistamista 
- hallituksen jäsenten yhteystiedot 
- yhdistyksen kouluttamien vapaaehtoistoimijoiden yhteystiedot 
- yhteistyökumppaneiden yhteystiedot 
 
Tietojen säilytys vuosia (lakivelvoitteet) 
 
- henkilöstön tietoja säilytetään pitkiäkin aikoja, ks. tarkemmin eri doku-

mentteja koskevat ohjeet lainsäädännöstä 
 
Tietojen säilytys yli vuoden 
 
- kurssilaisten tiedot (nimi, osoite, puhelin, sähköposti, syntymäaika) siitä 

lähtien, kun kurssimuodossa on alettu tilastoida valittujen henkilöiden en-
sikertalaisuus (rahoittajan ohje seurata ensikertalaisuutta) 

- osallistujien yhteystiedot, jos tehdään kurssien ja/tai tapahtumien jälkikä-
teisarviointia, niin että menee yli vuosi 
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7. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuutta koskevat tekniset ja organisatoriset turvatoimet 
 

- tietojen käsittely 
- henkilötietoja ei käytetä muuhun kuin niiden varsinaiseen käyttötarkoituk-

seen 
- henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman, että tarkistetaan, että tällä 

on oikeus saada haluamansa tiedot 
- henkilötietojen säilytystarve määritellään tapauskohtaisesti ja ne hävite-

tään välittömästi, kun niitä ei enää tarvita 
- yhdistykseen paperisena tulevat henkilötiedot hävitetään välittömästi, kun 

ne on tallennettu rekisteriin tai kun niitä ei enää tarvita 
- yhdistyksen tietosuojavastaava / rekisterinpitäjä vastaavat rekisteröityjen 

henkilötietoja koskeviin pyyntöihin 
- tietojen poistamista koskevat pyynnöt tulee ilmoittaa yhdistyksen tieto-

suojavastaavalle tai rekisterinpitäjälle 
- yhdistyksen yhteyshenkilöt ilmoitetaan rekisteriä koskevassa tietosuo-

jaselosteessa 
 
Tietojen säilytys 
 
- henkilötiedot säilytetään lukitussa kaapissa 
- muistitikkuja ei käytetä henkilötietojen säilyttämiseen 
- tilaisuuksiin mukaan tulostettavat osallistujalistat säilytetään huolellisesti 

ja hävitetään välittömästi, kun niitä ei enää tarvita 
 
Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen 
 
- henkilötietojen tietoturvaloukkauksia ovat esimerkiksi varastettu tieto-

kone tai hakkerointi. Yhdistys tekee ilmoituksen järjestelmää koskevasta 
tietoturvaloukkauksesta tietosuojavaltuutetun toimistoon 

-  
Organisatoriset turvatoimet 
 
- jokainen työntekijä täyttää salassapitosopimuksen aloittaessaan IBD ja 

muut suolistosairaudet ry:n palveluksessa 
- IBD ja suolistosairaudet ry:n hallituksen jäsenet ja toiminnassa mukana 

olevat vapaaehtoiset täyttävät salassapitosopimuksen aloittaessaan luot-
tamustoimessa tai vapaaehtoistehtävässä 

- kaikki yhdistyksen käytössä olevat tietokoneet ja puhelimet ovat salasa-
nalla suojattuja ja niihin on asennettu F-secure tietoturvaohjelmisto ja käy-
tössä on 2-vaiheinen tunnistautuminen 

- jäsentiedot ovat rekisterissä salasanan takana 
- kaikki reskontran laskutustiedot ovat ohjelmassa salasanan takana 
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- rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja, jotka luonteensa, laajuutensa 
ja/tai tarkoitustensa vuoksi edellyttävät laajamittaista rekisteröityjen sään-
nöllistä ja järjestelmällistä seurantaa 

 
IBD ja suolistosairaudet ry:n tietosuojavastaavana toimii toiminnanjohtaja Ulla Suvanto 
 
Päivitetty 18.2.2022. 


