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Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Mielenterveyden keskusliiton järjestämiin kursseihin liittyvän 

henkilötietojen käsittelyn periaatteet. 

 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU 2016/679) luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen 

käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta. 

 

 

REKISTERINPITÄJÄ 

Mielenterveyden keskusliitto ry 

Y-tunnus 0545957-4 

Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki 
puh. 09-565 7730, asiakaspalvelu@mtkl.fi 

 

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ 

Maie Puusaar, 040 512 0125, maie.puusaar@mtkl.fi 

TIETOSUOJAVASTAAVA 

Oskari Korhonen, 040 843 2104, oskari.korhonen@mtkl.fi  

 

REKISTERIN NIMI 
Mielenterveyden keskusliiton järjestörekisteri Kilta 

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tapahtumaan ilmoittautuneiden osallistujien tunnistaminen 

tapahtumassa, informointi tapahtuman sisällöistä ja käytännöistä, osallistujamaksujen laskutus, palautteen 

kerääminen tapahtuman kehittämiseksi sekä tulevien Mielenterveyden keskusliiton järjestämien tapahtumien 

markkinointi. 
Toimintaa rahoittavalla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksella (STEA) on oikeus tarkistaa kurssien 

asiakasvalintaa valvoessaan avustusten käytön tarkoituksenmukaisuutta. 

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja: 

• etu- ja sukunimi 

• yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) 

• syntymävuosi 

mailto:asiakaspalvelu@mtkl.fi
mailto:maie.puusaar@mtkl.fi
mailto:oskari.korhonen@mtkl.fi


 TIETOSUOJASELOSTE, TAPAHTUMAHALLINTA 

 Päivitetty 19.6.2021 

• sukupuoli 

• taustajärjestö /-organisaatio 

• erityisruokavalio 

• allergiat 

• laskutustiedot 

• tapahtumiin osallistumisen historiatiedot 

• osallistujan mahdollisesti itsesään antamat muut tiedot 

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Rekisteröityä koskevat henkilötiedot saadaan rekisteröidyn oman ilmoituksen perusteella. 
 

TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE 

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. 

 

TIETO AUTOMATISOIDUSTA PROFILOINNISTA JA SIIHEN PERUSTUVASTA PÄÄTÖKSENTEOSTA 

Rekisterinpitäjä ei toteuta automaattiseen profilointiin perustuvaa päätöksentekoa. 

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 
Rekisterin tietojen käyttöoikeus Mielenterveyden keskusliitossa on rajattu nimetyille toimihenkilöille heidän 

tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Jokaisella käyttäjällä on järjestelmään oma käyttäjätunnus ja salasana. 

 

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA JA SÄILYTYSAJAN MÄÄRITTELYPERUSTE 

Säilytämme tietoja niin kauan kuin on tarpeen kohdassa ” Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja 

käyttötarkoitus” määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti 

tai kunnes rekisteröity erikseen kieltää tietojensa käytön.  

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu rekisteriin ja vaatia virheellisen tiedon 
oikaisua tai poistamista. Tarkastaminen tapahtuu toimittamalla kirjallinen, allekirjoitettu tarkastuspyyntö 

osoitteeseen: 

Mielenterveyden keskusliitto, Järjestörekisteri, Malmin kauppatie 26, oo7oo Helsinki 

 

Toimitamme vastauksen tarkastuspyynnön tehneen henkilön antamaan osoitteeseen. 
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Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely sekä luovuttaminen mielipidetutkimuksia 

varten ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön. 

Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarvittavat oikaisut ja täydennykset sekä poistetaan käsittelyn 
tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset ja vanhentuneet tiedot. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus valvovalle viranomaiselle. 

 


