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Suomen Kehitysvammalääkärit ry

 jäsentietojen ja koulutusmarkkinoinnin rekisterit 

1. Rekisterinpitäjät 

• Jäsenasiat ja järjestötiedottaminen
Kehitysvammalääkärit ry, sihteeri Tuomo Määttä

• Ostopalveluna koulutus- ja markkinointipalvelut
Eila Keinonen, Qr-Media Oy, puhelin 050 558 3958, e-mail: 
etunimi.sukunimi(ät)qrmedia.fi. Postisosoite: Qr-Media Oy, 
Konttisentie 8, 40800 Vaajakoski

2. Rekisteröidyt, peruste ja käyttötarkoitus

Yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäminen, tiedottaminen sekä yhdistyksen 
koulutustilaisuuksien markkinointi.

Jäsenrekisteri

Rekisterin pitämisen perusteena on tiedottaminen, ammatillinen verkostoituminen 

ja yhdistystoiminta.  Tietoja käytetään yhdistyksen hallituksessa jäsenyyden 

vahvistamista ja laskutustietojen välittämistä varten Suomen Lääkäriliitolle (hoitaa 

jäsenlaskutuksen), yhdistysasioiden tiedottamisessa sekä tulevien koulutusten 

markkinoinnissa. Kehitysvammalääkärit eivät käsittele tiedostoissaan 

henkilötunnuksia.

Yhdistyksen jäsenlista: nimi, sähköpostiosoite, ammattinimike, työpaikka, milloin 

on liittynyt  / eronnut jäsenyydestä. Jäsenenä voi olla eläkkeelä oleva 

kehitysvammalääkäri, jolloin listalla näkyy eläkkeelle jäännin vuosiluku. 

Yhdistyksen kunniajäsenet:  nimi, sähköpostiosoite ja milloin on kutsuttu 

kunniajäseneksi.

Koulutusmarkkinointi 

Rekisteritietoja kerätään tulevien koulutustilaisuuksien markkinointiin.

Suomen Kehitysvammalääkärit huolehtivat kehitysvammalääkäreiden ja alan 



henkilöstön koulutuksesta. Tästä syystä koulutuksen rekisteriin tulee muidenkin 

alojen osallistujia kuin kehitysvammalääkäreitä. Koulutuksen osallistujalistoihin  

henkilötiedot saadaan pääasiassa www.kehitysvammalaakarit.fi -verkkosivujen ja 

sähköpostin kautta Eila Keinoselle.  Koulutusmarkkinoinnin listalta rekisteröity 

henkilö pääsee poistumaan lähetetyn markkinointikirjeessä olevan linkin kautta.  

Kirjeet lähtevät Suomen Kehitysvammalääkärit ry:n nimellä ja lähteeksi on mainittu 

sama taho. Rekisteritietoja säilytetään noin kolme vuotta. 

Koulutustapahtuman rekisterit

Rekisterin pitämisen perusteena kärätä tietoja kulloiseenkin koulutukseen 

osallistuvista henkilöistä järjestäjille.  Osallistujalistalta saatavia tietoja annetaan 

koulutuksen vastuulääkärille, koulutuspaikan järjestelyvastaavalle, yhdistyksen 

taloudenhoitajalle osallistumismaksujen maksamisen seurantaan. Osalistujatietoja 

voidaan käyttää myös tulevien koulutusten markkinointiin.

Koulutusmarkkinoinnissa kerättävät tiedot ovat osallistujan nimi, puhelinnumero, e-

mail, ammatti, työpaikka, osallistumismaksun maksajatiedot laskutusosoitteineen, 

erikoisruokavalio sekä ilmoittautumisen lokitiedot. Koulutukseen osallistuvista 

muodostuu seuraavanlaisia henkilölistoja:

• Osallistujalista (nimi, ammatti, taustaorganisaatio)

→ Koulutuksen vastuulääkäri

Säilytetään toistaiseksi. Ilmoittautumistiedot poistetaan koulutuksen jälkeen.

• Kahvit ja ruokailijat  (lukumäärät ja erikoisruokavaliot)   → Koulutuspaikan 

järjesteluvastaava  Listat poistetaan koulutuspäivien jälkeen.

• Laskutus  (nimi, laskutettu organisaatio ja ) →  Taloudenhoitaja

Laskutuslistat säilytetään seuraavan vuoden tilinpäätöksen jälkeiseen aikaan asti.

3. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee 

tehdä Suomen Kehitysvammaläkärit ry:n hallitukselle.

• Tarkastusoikeus 

• Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä 

koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

• Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, 

mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

• Suoramarkkinointikielto

Saatuja yhteystietoja käytetään vain Suomen Kehitysvammalääkäreiden 

jäsen- ja koulutustapahtumien tiedottamiseen. Emme anna tai myy tietoja 

http://www.kehitysvammalaakarit.fi/


ulkopuolisille. Koulutuksiin osallistuneilla on mahdollisuus kieltää  tulevien 

koulutusten markkinointi.

• Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos 

tietojen käsittely ei ole tarpeen. 

• Suostumuksen peruuttaminen  

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan 

suostumukseen, eikä  jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa 

suostumuksen.

• Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen 

käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

• Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos 

hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa 

tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:     

www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

4. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Saatuja jäsen- ja koulutukseen osallistuneiden tietoja ei luovuteta 

markkinointitarkoituksiin ulkopuolisille. Ainoastaan niille tahoille, jotka on edellä 

kohdassa kaksi todettu.

5. Henkilötietojen käsittelijät

Yhdistyksessä jäsentietoja käsittelee sihteeri Tuomo Määttä.

Qr-Mediassa koulutuksiin osallistuneiden ja yhdistyksen jäsentietoja käsittelee 

yrittäjä Eila Keinonen. Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan 

tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

6. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

7. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Saatuja rekisteritietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai 
profilointiin.

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

