
Tietosuojaseloste 

Laadittu: 27.4.2021 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry (jäljempänä EHYT) 

Elimäenkatu 27, 00510 Helsinki 

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Kaisa Åberg, puh. 044 491 0828, kaisa.aberg(at)ehyt.fi 

3. Rekisterin nimi 

Sidosryhmärekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

EHYTin toimintaan liittyvien sidosryhmäsuhteiden hoito ja yhteydenpito sekä toiminnan 

seuraaminen ja kehittäminen. 

Rekisteriin tallennetaan tietoa seuraavista sidosryhmistä: 

• Hallituksen ja luottamusvaltuuston jäsenet 

• Henkilöstö ja kouluttajat 

• Jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöt 

• Yhteistyökumppanijärjestöjen yhteyshenkilöt 

• Vapaaehtoiset 

• Virkamiehet ja sosiaali-, terveys- tai opetusalan ammattilaiset 

• Puolueiden ja niiden järjestöjen yhteyshenkilöt 

• Toimittajat ja median edustajat 

• Muut, kuten esim. tutkimuslaitosten ja ajatuspajojen edustajat 

Henkilötietoja voidaan käyttää viestintään, vaikuttamistyöhön, koulutuksista ja tapahtumista 

tiedottamiseen sekä selvityksiin ja kyselyihin. 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat oikeutetut edut, kuten yhteistyösuhteen ylläpito ja 

hoito, vaikuttamistoiminnan toteuttaminen sekä rekisteröidyn suostumus tai sopimus. 

5. Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisteriin tallennetaan sidosryhmien edustajista seuraavat tiedot: 

• Henkilön nimi 

• Henkilön edustama organisaatio 

• Asema organisaatiossa 

• Yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero 

• Tieto siitä, mihin EHYTin toimintoon yhteystieto liittyy 

 

6. Tietolähteet 



 
Saamme tietoja rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä 
tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös jäsenorganisaatiolta, julkisesti 
saatavilla olevista lähteistä tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella 
sovellettavan lainsäädännön rajoissa. 

7. Tietojen luovutukset ja siirrot  

EHYT ry voi luovuttaa rekisterin tutkimusta tekevälle taholle, kun yhdistys teettää toiminnastaan 
kyselytutkimuksen. Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle. 

8. Tietojen suojaus ja säilytysajat 

Henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään. Kullakin käyttäjällä 

on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat 

palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Manuaalinen aineisto säilytetään 

lukitussa tilassa. 

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin 

ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä 

toiminnassa. Tietoja päivitetään kahden vuoden välein ja vanhentuneet tiedot poistetaan.  

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin sekä oikeus pyytää tietojen 

oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. 

10. Yhteydenotot 

 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai 

henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.  

 

11. Tietosuojaselosteen muutokset 

 

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli 

muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse 

tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti 

sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.   

 

 

 


