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Suomen Elijah ry:n rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 16.1.2013
1. Rekisterinpitäjä
Suomen Elijah ry
Y-tunnus 1515988-2
Intiankatu 3
00560 Helsinki
Puhelin 040 5932335
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Anne Stenmark, oa toiminnanjohtaja
040 593 2335, elijah@elijah.fi
Suomen Elijah ry
Y-tunnus 1515988-2
Intiankatu 3
00560 Helsinki
3. Rekisterin nimi
Asiakas-, opiskelija- ja jäsenrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Suomen Elijah ry:n asiakkaiden, opiskelijoiden ja yhdistyksen jäsenten asioiden hoitaminen. Suomen Elijah
ry:n järjestämistä tilaisuuksista tiedottaminen rekisteriin kuuluville henkilöille. Rekisteriä kerätään ja
säilytetään henkilötietolain mukaisesti.
5. Rekisterin tietosisältö
Etunimi, sukunimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), sielunhoitoasiakkaana,
opiskelijana tai jäsenenä olemiseen liittyvät erityistiedot (kenen työntekijän asiakas, mille kurssille
opiskelija on osallistunut, onko varsinainen vai kannattava jäsen).
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyiltä itseltään saadut tiedot.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Saadut tiedot säilytetään asianmukaisissa kansioissa lukituissa arkistokaapeissa. Kaikki Suomen Elijah ry:n
työntekijät ovat vaitiolovelvollisia. Sähköinen rekisteri (suojattu yhteys), käsittelijöiden määrä rajattu
(Suomen Elijah ry:n henkilökunta, jolle on käyttäjätunnuksen myöntämisen yhteydessä annettu oikeus
tallentaa tiedot Suomen Elijah ry:n tietojärjestelmään). Sähköiset rekisteritiedot ovat yhdistyksen
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tietovarastossa, jossa on käytössä salasanat ja päivitettävät tietosuojaohjelmat. Tiedostoista on
varmuuskopiot, joita säilytetään lukitussa arkistokaapissa.
9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa
rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.
10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön
tiedon korjaamiseksi.
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