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Laatimispäivä: 14.1.2019. 
 
1. Rekisterinpitäjä 

 
IBD ja muut suolistosairaudet ry 
Y-tunnus: 1714141-6 
Yhteystiedot: Finlaysoninkatu 7, 33210 Tampere 
Puh. 075 325 4400 
sähköposti: info@ibd.fi 
www.ibd.fi 
 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilöt 
 
Tietosuojavastaava Viestinnän yhteyshenkilö 
toiminnanjohtaja viestintäpäällikkö 
Ulla Suvanto Heidi Hölsömäki 
040 031 5383 040 667 1226 
ulla.suvanto@ibd.fi heidi.holsomaki@ibd.fi  
 

3. Rekisterin nimi 
 
Mediayhteystiedot 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus 
 
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen sääntöjenmukainen tiedotustoi-
minta. Tiedotustoimintaa varten käsitellään ja säilytetään henkilöiden nimiä ja yhteys-
tietoja 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on: 
Sääntöjenmukaisen tiedotustoiminnan mahdollistaminen ja monipuolinen toteuttami-
nen valtakunnan mediassa. 
 

5. Käsiteltävät henkilötiedot 
 
Rekisterinpitäjä käsittelee rekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja: 
 
Henkilön nimi ja sähköpostiosoite. 
 
Lisäksi käsiteltäviä tietoja ovat mahdollisesti henkilön ikä, asuinpaikkakunta, puhelinnu-
mero, sähköpostiosoite, äidinkieli, yhdistyksen viestintään liittyvä diagnoosi, sairastu-
misvuosi ja/tai mahdollinen leikkausvuosi. 
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Käsiteltävä henkilötieto voi olla myös valo- tai videokuva tai äänitallenne henkilöstä it-
sestään, tai vapaaehtoisesti yhdistykselle luovutettu henkilön tuottama valo- tai video-
kuva tai teksti. 
 
Käsiteltävät henkilötiedot on tallennettu ja niitä käsitellään henkilöiden luvalla, jonka he 
ovat antaneet rekisteriin merkitsemisen yhteydessä. 
 

6. Tietolähteet 
 
Rekisteriin merkittävät tiedot on annettu vapaaehtoisesti merkityn itsensä toimesta 
joko kirjallisesti tai suullisesti. 
 

7. Tietojen luovutukset ja siirrot 
 
Tiedot sijaitsevat suomalaisella palvelimella ja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. 
 
Henkilötietoja ei luovuteta EU/ETA alueen ulkopuolelle. 
 
Joitain tietoja, kuten kuva- tai videomateriaalia, voidaan julkaista yhdistyksen tiedotuk-
sessa kohdehenkilön suostumuksella. 
 

8. Tietojen suojaus ja säilytysajat 
 
Henkilötietoja sisältävän tiedon tarkasteluun ja käyttöön ovat oikeutettuja vain rekiste-
rinpitäjän nimeämät henkilöt, joita sitoo vaitiolovelvollisuus. 
 
Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava  
lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista  
kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä  
rekisterissä käsittelyn tarkoitusiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai  
virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot  
viipymättä. 
 

9. Rekisteröidyn oikeudet 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot 
ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. 
Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. 
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi  
käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä  
valvontaviranomaiselle. 
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Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseesi  
kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se  
erityinen tilanne, jonka perusteella vastustat käsittelyä. Reksiterinpitäjä voi kieltäytyä  
toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. 
Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen  
peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tai henkilökohtainen  
asiaa koskeva ilmoitus kohdassa kaksi (2) mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että  
häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta. 
 

10. Yhteydenotot 
 
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai  
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. 
 

11. Tietosuojaselosteen muutokset 
 
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen  
päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla  
tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.  
Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset  
muutoksemme selosteessa. 
 

Päivitetty 18.2.2022. 


