TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

21.5.2018

Nimi

Suomen Reumaliitto, Y-tunnus: 0201969-6
Osoite

Iso Roobertinkatu 20-22 A, 00120 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Nimi
2
Jaana Juosila
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Iso Roobertinkatu 20-22 A, 00120 Helsinki
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
jaana.juosila@kokemustoimintaverkosto.fi

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Kokemuspankki
Rekisteri on kokemustoimintaverkoston jäsenjärjestöjen sekä yhteistyökumppanijäsenten koulutettujen
kokemustoimijoiden virallinen rekisteri, jossa tietoja säilytetään. Rekisteri on tarkoitettu sosiaali- ja
terveysalan ammattilaisille ja opettajille, jotka haluavat tilata kokemustoimijan luennoimaan, mukaan
palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen tai arviointiin.
Tunnuksen omaavat ammattilaiset voivat etsiä kokemustoimijoita rekisteristä.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisterissä on henkilön:
-nimi
-yhteystiedot
-diagnoosi (t)
-muita sairaustietoja
-mahdolliset erityistoiveet/rajoitteet erilaisten kokemustehtävien suhteen
-kuvaus omasta elämäntilanteestaan ja harrastuksistaan

6
Rekisterintiedot saadaan henkilöiltä itseltään vapaaehtoisesti, heidän nimenomaisella
Säännönmu- suostumuksella. Tiedot kirjataan rekisteriin henkilön oman taustajärjestön yhteyshenkilön toimesta.
kaiset tietolähteet

REKISTERISELOSTE

2

7
Ei
Tietojen
säännönmukaise
t
luovutukset

8
Ei
Tietoje
n siirto
EU:n
tai
ETA:n
ulkopuolelle
A Manuaalinen aineisto
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

10
Tarkastusoikeus

Kokemustoimijarekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla ulkopuolisilta. Rekisteriin on
tunnukset:
1) järjestöjen sekä yhteistyökumppanijäsenten yhteyshenkilöillä (mahdollisuus muokata
oman järjestön kokemustoimijoita sekä rekisterin selausmahdollisuus),
2) alueellisten ohjausryhmien puheenjohtajilla (rekisterin selausmahdollisuus) sekä
3) rekisteröidyillä tilaajatahoilla, jotka etsivät rekisteristä kokemustoimijoita. Esimerkiksi
oppilaitokset tai sote-yksiköt (rekisterin selausmahdollisuus).
Rekisteriin ei myönnetä tunnuksia satunnaisen käyttötarpeen perusteella. Satunnaisissa tilanteissa
sopivia henkilöitä voi tiedustella suoraan järjestöiltä, ohjausryhmiltä tai verkoston suunnittelijalta.
Rekisterin pääkäyttäjänä toimii verkoston suunnittelija.
Jokaisella rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa omat henkilötietonsa rekisterissä. Tarkistuspyyntö
tulee lähettää oman taustajärjestön kokemustoiminnasta vastaavalle yhteyshenkilölle. Mikäli tämä
ei jostain syystä onnistu, pyynnön voi osoittaa myös rekisterin ylläpitäjälle sähköpostilla.
Lisätietoja tarkastusoikeudesta: http://www.tietosuoja.fi/1676.htm

11
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee
Oikeus
osoittaa oman taustajärjestön kokemustoiminnasta vastaavalle yhteyshenkilölle. Mikäli tämä ei
vaatia tiedon jostain syystä onnistu, pyynnön voi osoittaa myös rekisterin ylläpitäjälle sähköpostilla.
korjaamista
Lisätietoja tarkastusoikeudesta: http://www.tietosuoja.fi/1676.htm

12
Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan kokemustoimintaverkoston toiminnan toteuttamiseen ja
Muut henkilö- tiedottamiseen sekä alueellisten ohjausryhmien kokemustoimintaan liittyvään viestintään. Lisäksi
tietojen käsit- rekisterin tietoja käytetään kokemustehtävien välittämiseksi ja henkilöiden tavoittamiseksi eri
telyyn liitty- tehtäviin.
vät oikeudet

