Rekisteriseloste
EU:n tietosuoja-asetus, sovelletaan 25.5.2018 lähtien
Rekisterinpitäjä
Suomen Johanniittain apu, Ritarikatu 1, 00170 Helsinki, Suomi, www.johanniitat.fi
info@johanniter.fi, +358 400 353456
Jäsenrekisterin tarkoitus ja lakiperuste
Suomen Johanniittain apu ry ylläpitää jäsenrekisteriä jäsenistöstään. Kerättävät henkilötiedot ovat
nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä koulutus. Jäsenrekisteriä käytetään
jäsenkirjeitten lähetyksessä sekä päivystyskyselyissä. Jäsenrekisterin tarkoitus on mahdollistaa
yhdistyksen toiminta sekä jäsenistön oikeudet ja velvollisuudet.
Oikeusperusteet ylläpitää jäsenrekisteriä löytyvät pykälästä 6.1.c (oikeudelliset velvoitteet) ja
artikla 9.2.d (henkilötietojen käsittely). Kansallinen lainsäädäntö löytyy yhdistyslaista sekä
kirjanpitolaista.
Kurssit sekä tapahtumat
Suomen Johanniittain apu ry kerää niin ikään kurssien ja omien tapahtumiensa yhteydessä tietoja
kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti sekä mahdolliset allergiat. Nämä tiedot ovat
välttämättömiä jotta yhdistys voi tehdä osallistujalistan ja huolehtia tarjoilusta
erityisruokavalioineen. Sähköpostisoitetta sekä postiosoitetta käytetään mahdollisen kirjallisen
materiaalin jälkipostittamiseen. Kurssin tai tapahtuman aikana voidaan jakaa osallistujien nimilista
kotiseututietoineen. Tätä listaa säilytetään toimistolla kurssin tai tapahtuman päättymisen jälkeen.
Tietoja kurssista ja tapahtumista käytetään raporttien sekä toiminnan dokumentoimiseen.
Valokuvaus sekä videokuvaus
Yhdistyksen toimintaa voidaan dokumentoida valokuvin sekä videokuvaamalla. Kuvatessa kurssilla
tai tapahtumien yhteydessä osallistujia informoidaan aina missä kuvia tullaan käyttämään.
Osallistujilta pyydetään aina kirjallinen lupa, mikäli kuvien tarkoitus on päätyä sosiaaliseen
mediaan tai käytettäväksi kotisivuilla.
Päivystykset
Suomen Johanniittain apu tarjoaa ensiapupäivystyksiä ensisijaisesti Uudellamaalla.
Potilaskohtaamisissa kerätään seuraavat tiedot: vamma, nimi tai sukupuoli, ikä tai arvioitu ikä sekä
potilaan kotikunta. Yhdistyksen potilasasiamies säilyttää tietoja ja niitä käytetään yhdistyksen
toiminnan vuosiraporttia varten. Jos potilas kaipaa jatkohoitoa, täytetään virallinen seloste, jolloin
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yksi osa dokumentista jää potilasasiamiehen säilytykseen ja toinen kulkee potilaan mukana
sairaanhoitoon. Potilasasiamies lähettää vuosittain tiedot Valviraan sekä Aluehallintovirastoon
Suomen lainsäädännön mukaisesti.
Henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietoja käsittelevät seuraavat henkilöt: yhdistyksen hallitus, talousvastaava ja kirjanpitäjä.
Tietoja käsittelevät myös Suomen Johanniittain avun työntekijät. Jäsenrekisterin tietoja ei
luovuteta organisaation ulkopuolelle.
Säilytysaika
Tietoja säilytetään jäsenyyden keston verran, jonka jälkeen tiedot poistetaan.
Oikeudet
Henkilöillä jäsenrekisterissä on oikeus vaatia saada nähdä tietonsa sekä muuttaa niitä. Niin kauan
kuin jäsenyys on voimassa henkilö ei voi pyytää tietojen poistamista, rajoittamista tai olla eri
mieltä käsittelystä. Oikeus tietojen siirtämisestä järjestelmästä toiseen ei artikla 20.1.a ja 20.1.b
nojalla ole voimassa.
Valitukset
Henkilöillä joiden tiedot löytyvät jäsenrekisteristä on oikeus tehdä valitus
Tietosuojaviranomaiselle.
Velvollisuus tietojen luovuttamiseen
Yhdistyslaki velvoittaa yhdistyksen pitämään listaa jäsenistöstään. Jäsenyys ei ole mahdollinen jos
henkilö kieltäytyy tietojen luovuttamisesta.
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