
SUOMEN ELÄMÄNTAPALÄÄKETIETEEN YHDISTYS RY:n tietosuojaseloste 
Laatimispäivä 23.1.2023 

1. Rekisterinpitäjä SUOMEN ELÄMÄNTAPALÄÄKETIETEEN YHDISTYS RY  
(3227582-6) 
 
Koivikontie 8, 50200 Mikkeli 
toimisto(at)falm.fi 
www.falm.fi 
 
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä 
koskevissa asioissa 

Outi Haggren 
0407643530 
outi.haggren(at)fimnet.fi 
 

3. Rekisterien nimet 1) Yhdistyksen jäsenrekisteri 
2) Verkko-oppimisympäristön käyttäjärekisteri ja kurssirekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus/ rekisterein 
käyttötarkoitus 

1) Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona 
Suomen elämäntapalääketieteen yhdistys ry:n jäsenistä. 
Jäsenrekisteri palvelee yhdistyksen tiedottamista, toiminnan 
edellyttämää yhteydenpitoa, jäsenmaksujen perintää ja tilastollisia 
tarkoituksia. 

2) Verkko-oppimisympäristön käyttäjä- ja kurssirekisteriä käytetään 
kurssille osallistuvien henkilöiden tietojen keräämiseen. Näihin 
rekistereihin tallennetaan osallistujien perustiedot sekä laskutusta 
varten tarvittavat tiedot. Kertyviä tietoja tarvitaan kurssin ohjelman 
kehittämistä varten sekä postitusta (mainokset, kutsut, 
ennakkokyselyt yms.) varten. Rekistereihin tallennetaan tietoja 
myös kurssitoiminnan seurantaa, tilastointia ja mahdollisia 
tutkimuksia varten. Rekistereihin kerättäviä tietoja käytetään myös 
toiminnan suunnitteluun. 

5. Rekisterien tietosisältö  
1) Jäsenrekisteri sisältää jäsenistä seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, 

osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, arvo/ammatti, työpaikka, 
liittymispäivämäärä, eroamispäivämäärä, jäsenmaksun 
lähettämispäivämäärä, jäsenmaksun suorituspäivämäärä, tehtävä 
yhdistyksessä ja toiveet siitä, että missä roolissa jäsen yhdistyksessä 
haluaa jatkossa olla.  

2) Verkko-oppimisympäristön järjestelmän käyttäjillä on 
henkilökohtainen käyttäjätili, jonka luomiseen järjestelmä edellyttää 
seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite sekä 
käyttäjätunnus, joka xxx:ssä muodostuu sähköpostiosoitteesta. Sekä 
käyttäjän ilmoittama puhelinnumero, osoite ja maksajan tiedot.  

3) Kursseja järjestettäessä kerätään myös tieto ruokavaliosta. 
4) Kerätään tieto siitä, että mihin yhdistyksen tapahtumiin jäsenet 

osallistuvat. 
 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

1) Osallistujan oma ilmoitus 
2) Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäsen on antanut 

itsestään. Tehtävien osalta jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, 
jotka saadaan yhdistyksen hallitukselta. 



3) Verkko- oppimisympäristön järjestelmän käyttäjien pakolliset tiedot 
saadaan kurssilaisilta itseltään heidän kirjautuessa järjestelmään. 

4) Kotisivuillamme käytetään evästeitä. Evästeitä ja niiden avulla 
kerättäviä tietoja käytetään palveluiden tehokkuuden ja 
käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Evästeiden avulla kerätään 
tietoja siitä, kuinka kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät verkkosivuilla. 
Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien 
internetpalveluiden toimivuudelle, emmekä takaa palveluiden 
toimivuutta, ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä. Evästeiden 
avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään viestinnän ja markkinoinnin 
kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. 

7. Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset 

Tietoja voidaan luovuttaa jäsenen antaman suostumuksen perusteella 
viranomaisille, asiantuntijoille, rahoituslaitoksille yms. jäsenen 
palvelutarpeiden mukaisia toimenpiteitä varten. 
 
Asiakas, jäsen- ja sidosryhmätietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille 
muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten 
säädösten mukaan. 
 

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

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti EU- ja ETA-alueella.  
 
Jos henkilötietoja käsitellään EU- ja ETA-alueen ulkopuolella, 
huolehdimme tietojen turvallisuudesta ja suojauksesta asianmukaisin 
sopimuksin. 

9. Rekisterien suojauksen 
periaatteet 

ATK:lle tallennetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja 
käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus): 

 
ATK-laitteita säilytetään Suomen elämäntapalääketieteen yhdistys ry:n 
hallituksen hyväksymissä paikoissa. Käyttöoikeus vain nimetyillä 
henkilöillä. Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on 
tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta. 

 
Verkko-oppimisympäristö xxx toimii pilvipalveluna. Järjestelmiin 
kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

 
Verkko-oppimisympäristön xxx:n rekisterit ovat käytettävissä vain 
henkilöillä, joilla on niiden käyttöoikeudet. Käyttöoikeutta on rajoitettu 
määrittelemällä käyttäjäoikeudet käyttäjäryhmän ja henkilökäyttäjän 
oikeuksilla.  
 
Käyttäjäryhmiä verkko-oppimisympäristössä xxx ovat:   
- järjestelmänvalvojat (täydet oikeudet)  
- kurssinvetäjät (näkevät omat yhteystietonsa, tehtävänsä mukaiset 
kurssit, näillä kursseilla mukana olevien henkilöiden sekä nimet ja 
sähköpostiosoitteet 
 - opiskelijat (näkevät omat yhteystietonsa, omat kurssinsa, näillä sekä 
mahdolliset omat tehtäväpalautukset ja niiden arvioinnit)  
 
Verkko-oppimisympäristö xxx:ssä kurssiin osallistujien 
käyttäjätunnukset siirtyvät järjestelmän arkistoon, jos eivät ole 



kirjautuneet sisälle kahteen vuoteen kurssille. Arkistosta ne poistetaan 
pysyvästi 3 vuoden kuluttua siirtymisestä. 

 
10. Tarkastusoikeus ja 

tarkastusoikeuden 
toteuttaminen 

Yhdistyksen jäsenillä ja verkko-oppimisympäristöön rekisteröityneillä on 
oikeus tarkastaa itseään koskevat Suomen elämäntapalääketieteen 
yhdistys ry:n rekisterissä olevat tiedot. Tarkastus on maksuton, jos se 
tapahtuu enintään kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö on tehtävä 
sähköpostilla osoitteeseen toimisto(at)falm.fi. 
 

11.  Tiedon korjaaminen ja 
tiedon korjaamisen 
toteuttaminen 

Yhdistyksen jäsenillä ja verkko-oppimisympäristöön rekisteröityneillä on 
oikeus vaatia itseään koskevan Suomen elämäntapalääketieteen 
yhdistys ry:n rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. 
Tiedonkorjauspyyntö on tehtävä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 
toimisto(at)falm.fi. 
 
 
 

12.  Muut henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen 
suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä 
mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä 
rekisterinpitäjälle. 

 

 


