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REKISTERIN NIMI 
Uudenmaan Pelastusliitto ry:n rekisterikokonaisuus.  

Henkilötietojen käyttötarkoitus  

1) Yhdistyslain 11§ mukaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä jäsenistä luetteloa. Jäsenrekisterissä ovat 

tiedot Uudenmaan Pelastusliitto ry:n (UPL) jäsenyhdistyksistä ja yhteyshenkilöistä.  

 2) Kouluttajarekisteriä pidetään liiton koulutusjärjestelmän toimivuuden turvaamiseksi. Liitolla on 

alueellisia oman toimen ohella toimiva kouluttajia.  

 3) Koulutusrekisteriä pidetään, jotta liitolla on tieto UPL:n koulutuksiin osallistuneista, 

koulutusajankohdasta ja eri kurssien hyväksytysti suorittaneista henkilöistä.  

 4) Postitusrekisteriä pidetään postitusyhteystietoja varten. Postilista perustuu asiakkaiden itse 

ilmoittamiin tietoihin, sekä koulutusosallistujalistan yhteydessä kerättyihin yhteystietoihin; vain jos itse 

osallistuja on antanut oikeuden käyttää yhteystietoja.  

5)Isännöitsijärekisteriä käytetään varautumiskoulutuksen markkinointiin isännöitsijätoimistoille, edelleen 

isännöimilleen taloyhtiöille toimitettavaksi. 

 6) Leiri-ilmoittautumisia ja leiririppikouluilmoittautumisia rekisteröidään, jotta liitolla on tieto leirille ja 

koulutuksiin osallistuneista sekä leirille osallistuvien turvallisuuden takaamiseksi. Rekisteriin tallennetaan 

tiedot muun muassa sairauksista jotka tarvitsevat jatkuvaa lääkehoitoa ja voivat  vaikuttaa leirin aikana 

annettavaan hoitoon sekä tiedot lääkeaineyliherkkyyksistä ja erityisruoka-valioista. Tiedoista pyydetään 

alaikäisiltä huoltajan nimenomainen suostumus.  

Rekisterin tietoja käytetään jäsenpalvelujen hoitamiseen, asiakassuhteiden hallintaan, hoitamiseen ja 

ylläpitoon, palveluiden kehittämiseen ja tiedottamiseen, verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin sekä liiton 

toiminnasta ja tapahtumista tiedottamiseen jäsenille, liiton kouluttajille ja koulutuksiin osallistuneille.  

 Rekisteriä käytetään myös tutkimustoiminnallisiin ja tilastollisiin tarkoituksiin sekä sillä ylläpidetään tietoja 

liiton koulutustapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistuneista henkilöistä ja heille myönnetyistä  todistuksista 

sekä liiton eri luottamustehtäviin osallistuneista ja heidän tehtävistään. Asiakkaan ottaessa yhteyttä UPL:n 

asiakaspalveluun voidaan sähköposti- tai tekstiviestit tallentaa. Tallennettua viestintää voidaan käyttää 

asiakaspalvelutapahtumien todentamiseen ja asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen.  

 



Rekisterin tietosisältö  

1) Jäsenyhteisöjen tiedot: 

nimi, yhteyshenkilön tiedot, osoite, puhelinnumerot, sähköposti, y-tunnus, www-sivut  

 2) Kouluttajien ja koulutettujen tiedot: 

nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti, palokunta, aikaisemmat kurssit, syntymäaika, koulutuksen 

ajankohta ja arviointi, markkinoinnin esto, liiton kouluttajilta myös käydyt kouluttajakoulutukset.  

 3) Asiakkaan tms. henkilön itse ilmoittamat yhteystiedot.  

 4) Leirille osallistuvalta/rippikouluun osallistuvalta: 

nimi, osoite, palokunta, syntymäaika, aikaisemmat kurssit, allergiat, erityisruokavaliot, lääkeaine-

yliherkkyydet tai käytettävät  reseptilääkkeet , huoltajien yhteystiedot ja suostumus tietojen käsittelyyn ja 

tallentamiseen.  

5) Asiakasrekisteri: 

nimi, yhteyshenkilön tiedot, osoite, puhelinnumerot, sähköposti, y-tunnus, laskutustiedot  

6) Isännöitsijärekisteri: 

yhteisön nimi, yhteyshenkilö, osoite, sähköpostiosoite, alue, ryhmä, tietojen taltiointipäivä, puhelinnumero, 

yhteyshenkilön puhelinnumero, yrityksen kotisivut 

Säännönmukaiset tietolähteet  

Tietoja rekisteriin saadaan käyttäjältä itseltään tai hänen edustajaltaan (alle 15 vuotiailta vaaditaan aina 

huoltajan suostumus), kun henkilö 

- Ilmoittautuu UPL:n järjestämille kursseille/leireille/tilaisuuteen/koulutukseen  

- Ostaa tuotteita UPL:n verkkosivujen kautta  

Lisäksi tietolähteenä ovat jäsenten liittyessä antamat tiedot sekä jäsensuhteen aikana jäseniltä saadut tai 

kerätyt tiedot. Kouluttajien antamat tiedot, koulutettujen kurssi-ilmoittautumiset ja kouluttajan 

kurssikohtaiset suoritusmerkinnät kurssisuorituksista.  

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  

Osoitetietoja ei luovuteta ilman suostumusta markkinointitarkoituksiin. Suoritetuista koulutus-

pätevyyksistä voidaan tietoja antaa koulutetulle itselleen sekä alueen pelastuslaitokselle. Tietoja 

luovutettaessa otetaan huomioon jäsenten ilmoittamat kiellot tietojensa luovuttamisesta.  

Tietojen tarkistaminen:  
Rekisteriin merkityillä on oikeus tarkistaa rekisterissä olevien tietojen oikeellisuus.   

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen:  
Säilytämme tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, 

tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. 

Tietoja voidaan poistaa jäsenen, kouluttajan tai koulutukseen osallistuneen vaatimuksesta tai jäsensuhteen 

päättymisen vuoksi.  

Kielto-oikeus:  
Rekisteriin merkityillä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen yllämainittuihin tarkoituksiin.  

Rekisterin suojauksen periaatteet: 
Rekisteri säilytetään lukitussa tilassa.  



REKISTERIN TIETOJEN LUOVUTUS 
Tietoja ei luovuteta UPL:n ulkopuolelle, pois lukien koulutustiedot aluepelastuslaitokselle. Tietoja ei 

luovuteta suoramarkkinointiin tai mielipide- ja markkinatutkimuksiin tms.  

REKISTERIN TIETOJEN SUOJAAMINEN  

Rekisteri sijaitsee tietokannassa, jota pääsee katsomaan ja käyttämään ainoastaan nimetyt henkilöt. 

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää UPL:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee UPL:n 

salasanasuojatulla palvelimella. Jäsentiedot säilytetään luottamuksellisina ja vain liiton henkilökuntaan 

kuuluvat voivat käsitellä tietoja. Liiton tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteritiedot sijaitsevat on suojattu 

palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein huomioiden suojauksen aiheuttamat kustannukset. 

Arkaluonteiset tiedot säilytetään erillisissä, salasanasuojatuissa tietokoneissa.  

Koko UPL:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen 

kaikkiin asiakastietoihin.   

Tarkastusoikeus: 
Rekisteröidyllä on lainmukainen mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on 

henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: 

Uudenmaan Pelastusliitto ry., Vapaalantie 2 A 7, 01650 Vantaa   

Ilmoittautuminen : 
Ilmoittautumisen yhteydessä luovutetut henkilötiedot kulkevat suojatun yhteyden kautta.   

Laskutus: 
Laskutusta varten UPL käsittelee henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä palvelujen laskuttamiseksi, 

laskujen perimiseksi, sekä laskutuksen oikeellisuuden tarkastamiseksi. Henkilötietojen käsittely 

laskutuksessa, perinnässä tms. perustuu tietosuoja-asetuksessa mainittuihin perusteisiin eli yleensä 

asiakassopimuksen tai ns. oikeutetun edun toteuttamiseen. Henkilötietoja voi siten kerätä ja käsitellä 

näissä tilanteissa ilman henkilön lupaa. Näissä tilanteissa henkilöllä ei lähtökohtaisesti ole oikeutta omien 

tietojen poistamiseen. 

Markkinointi: 
Asiakaspalvelua parantaakseen ja asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi UPL käsittelee kerättyjä yritys- ja 

oppilashenkilötietoja ja pyrkii niiden avulla tarjoamaan asiakkaalle parhaiten soveltuvaa palvelua. 

Markkinointia varten käsiteltäviä tietoja ovat esimerkiksi kiinnostus tiettyyn koulutukseen ja suoritetut 

tutkinnot. Markkinointia varten tietoja voidaan käsitellä koko asiakassuhteen ajan. Tietoja käsitellään 

ainoastaan asiakkaan suostumuksella.   

   

Vantaa, 25.5.2018 

 
 
 
 
 


