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1. Vastaava 
rekisterinpitäjä 
  

 
Invalidiliitto ry 
0116565-9 
Mannerheimintie 107 
00280 Helsinki, vaihde 09 613191 
 

 
2. Yhteystiedot 
henkilötietojen 
käsittelyä koskevissa 
asioissa 
 

 
Invalidiliitto ry / Tietosuoja 
Mannerheimintie 107 
00280 Helsinki 
puhelin 09 613 191 
tietosuoja@invalidiliitto.fi 
 

 
3. Rekisterin nimi 

 
Jokaisessa tutkimuksessa on oma rekisteri, jonka nimi on 
raportoitu tutkimuksen tieteellisen tutkimuksen 
rekisteriselosteessa. 
 

 
4. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 
 

 
Jokaisen tutkimuksen tieteellisen tutkimuksen rekisteriselosteessa 
on kirjattu henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.  

 
5. Rekisterin 
tietosisältö ja toteutus 
 

 
Jokaisen tutkimuksen tieteellisen tutkimuksen rekisteriselosteessa 
on kirjattu rekisterin tietosisältö ja toteutus.  
 
 

 
6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 
 

 
Jokaisen tutkimuksen tieteellisen tutkimuksen rekisteriselosteessa 
on kirjattu säännönmukaiset tietolähteet.  
 

 
7. Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset  
 

 
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.  
 

 
8. Tietojen luovutukset 
ja tietojen siirto EU:n 
tai Euroopan 
talousalueen 
ulkopuolelle 
 

 
Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle.  
 

 
9. Rekisterin 

 
Jokaisen tutkimuksen tieteellisen tutkimuksen rekisteriselosteessa 
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suojauksen periaatteet on kirjattu rekisterin suojauksen periaatteet.  
 

 
10. Rekisteröidyn 
tarkastusoikeus 

 
Tarkastusoikeusvaatimus tulee esittää em. rekisteriasioita 
hoitavalle taholle omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai 
henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona käymällä ja toimittamalla 
kirjallinen rekisteritietojen tarkastuspyyntö yhteystaholle.  
Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista. Tiedot 
luovutetaan ilman aiheetonta viivytystä.  
 
Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietoja, annetaan 
rekisteröidylle kieltäytymisestä kirjallinen todistus, josta käy ilmi 
kieltäytymisen syy. 
 

 
11. Oikeus vaatia 
tiedon korjaamista 
 

 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan käsittelyn 
kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen 
henkilötiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä ilman 
aiheetonta viivettä. Rekisteröity voi myös pyytää poistamaan 
henkilötietonsa erillisellä lomakkeella. Vaatimus henkilötietojen 
korjaamisesta pyydetään toimittamaan sähköpostitse 
yhteystaholle. 
 

 
12. Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvä 
oikeudet 
 

 
Tarkastusoikeuttaan käyttämään pyrkinyt voi viedä asian 
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi ja arvioitavaksi saatuaan 
kieltäytymisestä kirjallisesti perustellun todistuksen. 

Lisäohjeita 
henkilötietojen 
tarkastamiseen ja 
korjaamispyyntöön 

https://tietosuoja.fi 

 


