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1. Vastaava
rekisterinpitäjä

Invalidiliitto ry,
Y-tunnus 0116565-9
Mannerheimintie 107
00280 Helsinki

2. Yhteystiedot
tietosuojaa
koskevissa asioissa

Invalidiliitto ry / Tietosuoja
Mannerheimintie 107
00280 Helsinki
puhelin 09 619 131
tietosuoja @invalidiliitto.fi

3. Rekisterin nimi

Invalidiliiton verkkosivustot
Tietosuojaseloste koskee seuraavia verkkosivustoja:
www.invalidiliitto.fi, www.invalidiliittonyt.fi, www.helppoliikkua.fi,
sekä näiden verkkosivujen kautta tilattavia uutiskirjeitä

4. Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
- viestiä Invalidiliiton toiminnasta
- lähettää uutiskirjeitä niitä tilaaville
- kerätä asiakaspalautetta
- esitellä vaalisivustolla liittovaltuustoehdokkaat
- koulutus- ja kurssihakemukset
- jäsenhakemus
- avustajakoirahakemus.

5. Rekisterin
tietosisältö

Uutiskirjeiden tilaajista ylläpidetään sähköpostiosoitetta ja mihin
Invalidiliiton uutiskirjeeseen tilaus kohdistuu.
Jäsen- ja koulutusosallistujarekisteristä, sopeutumisvalmennustoiminnan asiakasrekisteristä ja
avustajakoiratoiminnan asiakasrekisteristä on tehty kustakin omat
tietosuojaselosteensa.

6. Säännönmukaiset
tietolähteet

Tietolähteenä on henkilön itsensä antamat tiedot hakemisen,
ilmoittautumisen tai tilaamisen yhteydessä ja kävijän eri sivujen
käytöstä syntyneet tiedot. Kanavia voivat olla esimerkiksi
lomakkeen täyttö sähköisesti tai uutiskirjeen tilaus, sekä Bisnode
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Finland Oy:n ylläpitämä tieto asiakasrekistereistä.
Evästeet
Käytämme sivustollamme evästeitä käyttötarkoituksiin, jotka
liittyvät sivuston analysointiin ja toimivuuden kehittämiseen.
Sivuston liikenteen seurantaan käytämme Googlen Analytics palvelua. Seurannan tarkoitus on kerätä tilastotietoa esimerkiksi
sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä. Google
Analyticsiin keräämästämme datasta ei voida yksilöidä yksittäisen
käyttäjän tai henkilön tietoja.
Jos haluat estää evästeet, muuta selaimesi evästeasetuksia. Jos
estät evästeiden käytön selainohjelmassasi, laitettasi ei seurata,
kun vierailet sivustolla.
Lisätietoja evästeiden hallinnasta selaimessasi löydät osoitteessa
http://aboutcookies.org/. Googlen tiedonkeruuseen liittyviä
asetuksia voit muokata osoitteessa:
https://www.google.com/settings/ads
Evästeet, joita käytetään sivuston seurantaan ja
käyttökokemuksen kehittämiseen:_dc_gtm_UA, _ga, _gat
7. Tietojen
säännönmukaiset
tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain erillisten, kohdassa 5
lueteltujen tietosuojaselosteissa ilmoitettujen periaatteiden
mukaisesti. Tietosuojaselosteissa kerrotaan myös kunkin
suojauksen periaatteet ja miten tulee toimia käyttääkseen
tarkastusoikeuttaan.
Uutiskirjeen tilaajien tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n
tai Euroopan
talousalueen
ulkopuolelle

Invalidiliitto ei luovuta tai siirrä henkilöitä yksilöiviä tietoja EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin
suojauksen periaatteet

Uutiskirjeiden tilaajarekisterin henkilötietoja ovat oikeutettuja
asianmukaisesti käsittelemään vain vastuualueensa
käyttöoikeuden saaneet, tietoa työssään tarvitsevat Invalidiliitto
ry:n työntekijät.
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kunnes rekisteröity itse pyytää
poistamaan hänet tilaajista.
Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu nimetyille henkilöille
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heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin
tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.
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