
Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1) Rekisterinpitäjä

Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry
2485206-4

2) Yhteyshenkilö

Riikka Kiilo
puheenjohtaja@aistiyhdistys.fi
0400749422

3) Rekisterin nimi

Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry:n Asiakasrekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen 
liittyvissä tarkoituksissa kuten myös palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä 
palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös 
mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämiseen liittyvissä 
tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja 
uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös 
sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. Asiakkaalla on myös 
oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on rekisterissä sekä oikeus korjata virheelliset 
tiedot.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse.

5) Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä 
henkilöistä:

- henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot

- henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot

- henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.



6) Tietojen luovutukset

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on 
tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin 
henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan neljän vuoden välein ja joka tapauksessa 
rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä 6 vuotta sen jälkeen, kun 
kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen
liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun.

7) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

8) Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan
nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimilla, joita säilytetään lukitussa tilassa, johon 
on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. 
Palvelin on suojattu asianmukaisesti.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla 
käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet 
tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja
käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan 
vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa 
tiedot.

Tämä tietosuojaseloste on hyväksytty yhdistyksen hallituksen toimesta 17.8.2019
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