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1. Rekisterin pitäjä
Suomen käyttäytymisanalyysin ja kognitiivisen käyttäytymisterapian yhdistys (SKY) ry
Y-tunnus 108 6086-4
Postiosoite: Pyhäjärvenkatu 1 A, 4 .krs, 33200 Tampere
Käyntiosoite: Sama kuin yllä
Puhelin: 03 213 4444
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Martti T. Tuomisto, varapuheenjohtaja
Yhteydenotot: s-posti tai puh. 03 213 4444
3. Rekisterin nimi
SKY ry:n jäsenrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
•
•
•
•
•
•

Jäsenten nimien ja yhteystietojen ylläpito
Jäsenmaksujen keräys ja laskutus
Jäsenten informointi yhdistyksen toiminnasta ja yhdistyksen toimialan tapahtumista ja
koulutuksista (jäsenkirjeet ja -tiedotteet)
Jäsenlehtien postitus
Yhdistyksen sisäisen toiminnan organisointi
Yhdistyksen sääntöjen ja eettisen sääntöjen noudattamisen seuranta

5. Rekisterin tietosisältö
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jäsenlomakkeen täyttöpäivämäärä ja jäsenmaksun maksupäivä
Syntymäaika
Nimet
Ammatti ja virka tai tehtävä
Korkein tutkinto ja sen suorituspäivä
Kodin yhteystiedot
Työpaikan nimi
Työpaikan yhteystiedot
Sähköpostiosoite
Terapiakoulutus ja -pätevyys
Muut erikoispätevyydet
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•
•
•
•
•

Erikoistumisalueet
Muiden lähialueiden järjestöjen ja yhdistysten jäsenyydet
Aktiivinen kielitaito
Muut jäsenen suostumuksella kerätyt tiedot (esim. luottamustehtävät, harrastukset)
Vastaanoton nimi ja yhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
•
•
•

Ilmoitus kiinnostuksesta liittyä yhdistykseen
Jäsentietokaavake
Yhteystietojen muutosilmoitukset

7. Tietojen säännönmukainen luovutus
•
•

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille.
Oikeus saada käyttöön jäsenrekisteritietoja rajoitetaan niihin henkilöihin, joilla on
yhdistyksen toiminnan kannalta siihen tarvetta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
•

Jäsenen tiedoista voidaan luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ainoastaan
yhteystietoja ja tieto jäsenyydestä yhdistyksen tarkoituksen mukaisiin koulutus-,
kokous- ja tutkimustarkoituksiin.

9. Rekisterin suojausperiaatteet
•
•

Manuaalinen aineisto: manuaaliset tiedot säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy
vain asiaankuuluvilla henkilöillä.
Sähköinen aineisto: Jäsentietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja jäsentietojen
muuttamiseen ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla tehtävänsä puolesta on oikeus
käsitellä jäsentietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin
ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat
lukituissa tiloissa ja niihin pääsevät käsiksi vain yhdistyksen tehtävissä toimivat
yhdistyksen jäsenet. Lakiin perustuva tietojen luovutusvelvollisuus tekee poikkeuksen
näihin sääntöihin.

10. Tarkastusoikeus
•
•
•

Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkastaa rekisteritietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää
kirjallisesti yhdistyksen osoitteella.
Rekisterin pitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä.
Rekisterin pitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

11. Tiedon korjaaminen
•

Rekisterin pitäjän on oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava,
poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai
vanhentunut henkilötieto EU:n tietosuoja-asetuksessa määrätyssä ajassa.

