TIETOSUOJASELOSTE
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU 2016/679) luonnollisten henkilöiden suojelusta
henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta
Nimi: Mielenterveyden keskusliitto ry (MTKL)

Rekisterinpitäjä

Osoite: Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki

Muut yhteystiedot: 09 565 7730, toimisto@mtkl.fi

Nimi: Oskari Korhonen
Tietosuojavastaava
(jos nimitetty) tai
tietosuojasta
vastaava

Osoite: Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki

Muut yhteystiedot: oskari.korhonen@mtkl.fi, 040 843 2104
Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia tietoja:

Käsiteltävät
henkilötiedot ja
tietojen käsittelytapa:

Tietojen käsittelyn
oikeudellinen
peruste:

Tietojen käsittelyn
käyttötarkoitus:

•
•
•
•
•
•
•

etu- ja sukunimi
sähköpostiosoite
postiosoite
puhelinnumero
taustajärjestö tai muu organisaatio
ammatti
selaimen evästetiedot

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on markkinoinnin ja
varainhankinnan toteuttaminen ja kehittäminen, mielipidetutkimus,
viestintä (uutiskirje), MTKL:n palvelujen kehittäminen ja tuottaminen.

Tietojen säilytysaika
ja säilytysajan
määrittelyperuste:

Mistä tiedot on saatu:

Säilytämme tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa Tietojen
käsittelyn käyttötarkoitus määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi
kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti tai kunnes
rekisteröity erikseen kieltää tietojensa käytön.
Säilytämme jäsenyhdistysten jäsenten henkilötietoja yhden vuoden
jäsenyyden lakkaamisen jälkeen sekä kursseille, koulutuksiin ja
tapahtumiin osallistuneiden henkilö- ja osallistumistietoja neljä (4) vuotta
kurssin tai tapahtuman päättymisen jälkeen.

Rekisteröityä koskevat henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu
rekisteriin ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista.
Tietojen tarkastaminen tapahtuu saapumalla henkilökohtaisesti MTKL:n
toimipisteelle ja todistamalla henkilöllisyyden voimassaolevalla
henkilöllisyystodistuksella. MTKL:n toimipisteen osoite on:
Rekisteröityjen
oikeudet saada tietoa
tietojensa
käsittelystä, oikeus
peruuttaa suostumus
tietojen käsittelylle ja
oikeus tehdä valitus
valvovalle
viranomaiselle:

Mielenterveyden keskusliitto
Malmin kauppatie 26
oo7oo Helsinki
Toimitamme vastauksen mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaisesti
paikan päällä tai kirjattuna kirjeenä tarkastuspyynnön tehneen henkilön
antamaan osoitteeseen.
Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarvittavat oikaisut ja
täydennykset sekä poistetaan käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset ja vanhentuneet tiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely sekä
luovuttaminen mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterin
yhteyshenkilöön.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus
valvovalle viranomaiselle.

Tietojen siirto EU:n
ulkopuolelle tai
kolmannelle
osapuolelle:

MTKL käyttää sähköpostiviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimpsähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy EU:n ulkopuolelle.
Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna tietosuoja-asetuksen
edellyttämällä tavalla.

Tieto
automatisoidusta
profiloinnista ja siihen
perustuvasta
päätöksenteosta:

Rekisterinpitäjä ei toteuta automaattiseen profilointiin perustuvaa
päätöksentekoa.

Tiedot
organisatorisista ja
teknisistä toimista
tietojen käsittelyn
suojaamiseksi:

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään MailChimpin ja MTKL:n
verkkosivuja ylläpitävän Geniemin WordPress –sivustolle optimoidussa
palvelinympäristössä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia
keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Palvelimet sijaitsevat Seclan
Oy:n palvelinkeskuksessa Suomessa ja täyttävät Viestintäviraston
määräyksen tärkeysluokka 2 osalta ja soveltuvat täten tuottamaan
julkisia palveluita yrityksille ja valtiolle. Rekisterin tietojen käyttöoikeus
on rajattu nimetyille toimihenkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä
laajuudessa. Jokaisella käyttäjällä on järjestelmään oma käyttäjätunnus ja
salasana. Manuaalinen aineisto tuhotaan heti sen sähköiseen muotoon
muuttamisen jälkeen.

