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Seloste henkilötietojen käsittelytoimista Suomen Diabetesliitto ry:ssä 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Henkilörekisterien pitäjä on: 

Suomen Diabetesliitto ry 

Näsilinnankatu 26 

33200 Tampere 

p. 03 2860 111 

tietosuoja(at)diabetes.fi 

Lisäksi Diabetesliitto ja sen jäsenyhdistykset ovat yhteisrekisterinpitäjiä yhdistysten ja liiton 

jäsenrekisterin osalta. Jäsenyhdistysten yhteystiedot löytyvät liiton verkkosivuilta, 

https://www.diabetes.fi/paikkakunnat 

 

2. Tietosuojavastaava 

Diabetesliiton tietosuojavastaava on kehittämispäällikkö Sari Koski, p. 050 310 6600, 

sari.koski(at)diabetes.fi. 

Lisäksi osalla henkilörekistereistä, kuten jäsen-, lehti- ja kurssienhallintarekisterit, on nimetty 

yhteyshenkilö. Yhteyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät tietosuojaselosteista, 

https://www.diabetes.fi/tietosuojaselosteet 

 

3. Käsittelyn tarkoitukset ja rekisteröidyt henkilöryhmät 

Henkilötietoja käsitellään Diabetesliitossa seuraavissa tarkoituksissa ja rekisterit sisältävät 

seuraavat henkilöryhmät: 

3.1. Jäsenrekisterin ylläpito 

- diabetesyhdistysten jäsenet 

- alle 15-vuotiaiden diabeetikkolasten vanhemmat (jolloin varsinaiseksi jäseneksi merkitään 

huoltaja) 

3.2. Lehtirekisterin ylläpito 

- Diabetes-lehden tilaajat 

- Diabetes ja lääkäri -lehden tilaajat 

3.3. Palkka- ja henkilöstöhallinnon hoito 

- Diabetesliiton henkilöstö 

- Diabetesliittoon muussa kuin työsuhteessa olevat, palkanmaksun piirissä olevat henkilöt 

(esimerkiksi kääntäjät sekä tietyt Diabetes-lehden freelance-toimittajat ja -kuvaajat) 

https://www.diabetes.fi/paikkakunnat
https://www.diabetes.fi/tietosuojaselosteet
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3.4. Diabeteskurssien järjestäminen 

- diabeteskursseille osallistuneet henkilöt 

3.5 Diabeteskoulutusten järjestäminen 

- diabeteskoulutuksiin osallistuneet henkilöt 

3.6. Verkkokurssien järjestäminen D-opistossa 

- verkkokursseille osallistuneet henkilöt 

3.7 Uutiskirjeiden lähettäminen 

- uutiskirjeen tilanneet henkilöt 

3.8 Verkkokaupan (D-kauppa) tilausten toimittaminen ja laskutus 

- verkkokaupasta tilauksen tehneet yksityishenkilöt 

3.9 Aineistojen tilaus (muut kuin verkkokaupan tuotteet) 

- verkkolomakkeilla aineistoja tilanneet yksityishenkilöt 

3.10 Tapahtumiin ilmoittautuminen 

- Diabetesliiton verkkosivujen kautta (liiton järjestämiin) tapahtumiin ilmoittautuneet henkilöt 

3.11 Palautteen kerääminen 

- Diabetesliiton verkkosivujen kautta palautetta lähettäneet henkilöt 

Selvitys siitä, minkä Diabetesliitolle kuuluvan tehtävän toteuttamiseksi henkilötietoja kerätään, 

selvitys kerättävistä henkilötiedoista sekä selvitys henkilötietojen käsittelyn perusteista ja tietojen 

säilytysajoista löytyy kunkin henkilörekisterin tietosuojaselosteesta, 

https://www.diabetes.fi/tietosuojaselosteet 

 

4. Henkilötietojen luovuttaminen 

Jäsenrekisterin henkilötietoja voidaan luovuttaa Diabetesliiton ja diabetesyhdistysten 

yhteistyökumppaneille, kuten esimerkiksi painotaloille, yhdistyksen jäsenyyteen liittyvien 

toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi jäsenkirjeiden ja 

jäsenmaksulaskujen painaminen ja postittaminen. 

Lehtirekisterin henkilötietoja (etu- ja sukunimi, postiosoite) luovutetaan lehtipainoille liiton 

julkaisemien lehtien postittamiseksi. 

Diabeteskurssien kurssienhallintarekisterin henkilötietoja voidaan kurssilaisen luvalla luovuttaa 

potilashallinnon arkistoon Kantaan. 

Palkka- ja henkilöstöhallinnon henkilötietoja luovutetaan lain ja säädösten vaatimusten mukaisesti 

mm. verottajalle, jakajapankeille, ammattiliitoille, ulosottoviranomaisille, eläkelaitoksille, 

Tilastokeskukselle, Elinkeinoelämän keskusliitolle, vakuutusyhtiölle, Kansaneläkelaitokselle, 

viranomaisille ja työterveyshuoltoon. 

Yhdenkään henkilörekisterin tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle. 

https://www.diabetes.fi/tietosuojaselosteet
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Yksilöidyt tiedot henkilötietojen luovuttamisesta ja luovutusten perusteita löytyvät kunkin 

henkilörekisterin tietosuojaselosteesta, https://www.diabetes.fi/tietosuojaselosteet 

5. Henkilötietojen suojaaminen ja toimintaprosessi 

Selvitys Diabetesliiton henkilörekisterien suojaamisesta löytyy kunkin rekisterin 

tietosuojaselosteesta, https://www.diabetes.fi/tietosuojaselosteet 

Liiton henkilörekistereitä koskevat kysymykset ja tiedustelut on pyydetty osoitettavaksi 

sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja(at)diabetes.fi. Tähän osoitteeseen lähetettyjä viestejä 

seuraa sovitusti useampi henkilö siten, että viesteihin voidaan reagoida esimerkiksi loma-ajoista 

riippumatta. 

Liiton tietosuojatyöryhmässä on edustaja kaikilta liiton toiminnan osa-alueilta, myös 

tietosuojavastaava on ryhmän jäsen. Työryhmä kokoontuu noin 1-2 kk:n välein. Kokoontumisten 

tavoitteena on tarkentaa ja kehittää liiton tietosuojaan liittyviä käytänteitä, ja niiden perusteella 

huolehditaan muun muassa tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvien toimintatapojen ja 

tietosuojaselosteiden ajantasaisuudesta. 

Tietosuojatyöryhmän muistiot julkaistaan Diabetesliiton intranet-sivustolla. Intranetissä on lisäksi 

kuvattu toimintaohjeet tilanteessa, jolloin rekisteröity käyttää oikeuttaan tarkistaa hänestä 

henkilörekisterissä / -rekistereissä mahdollisesti olevat tiedot sekä toimintaohjeet mahdollisten 

tietoturvaloukkausten varalta.  

Tietosuojatyöryhmään kuuluu kolme liiton johtoryhmän jäsentä, jotka raportoivat tietosuojaan 

liittyvistä asioista koko johtoryhmälle. 

 

Tämä seloste on päivitetty viimeksi 28.4.2021. 

https://www.diabetes.fi/tietosuojaselosteet
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