
 

 

TIETOSUOJASELOSTE 

Rekisterinpitäjä  Satakunnan psykologiyhdistys ry 

   

Yhteyshenkilö  Sari Lammi-Aaltonen 

  sari.lammi-aaltonen@te-toimisto.fi 

 

Rekisterin nimi Satakunnan psykologiyhdistyksen www-sivuilla (www.sata.psyli.fi) palveluistaan 

ilmoittavat yksityiset ammatinharjoittajat 

Henkilötietojen kerääminen 

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka olet antanut meille. Näitä tietoja 

ovat 

• nimi ja yhteystiedot 

• mahdolliset lisäpätevyytesi sekä palvelut, joita ilmoitat 

ammatinharjoittajana tarjoavasi 

Henkilötietojen käsittelijä joille henkilötietoa siirretään  

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuoliselle tietojen käsittelijälle. Rekisterinpitäjä 

toimii myös käsittelijänä. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste  

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme 

harjoittamista varten. Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin: 

• Tarjoamistasi yksityisistä psykologipalveluista tiedottaminen Satakunnan 

psykologiyhdistyksen www-sivuilla 

Henkilötietojen säilytyspaikka ja säilytysaika  

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä 

selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.  

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai 

kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. 

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät 

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä: Satakunnan Psykologiyhdistyksen 

jäsenet, jotka ovat toivoneet tarjoamistaan yksityisistä psykologipalveluista 

tiedotettavan Satakunnan psykologiyhdistyksen www-sivuilla 

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja: rekisteröidyn etu- ja sukunimi, 

yhteystiedot, mahdolliset lisäpätevyydet ja ammatinharjoittajana tarjottavat 

palvelut 

Säännönmukaiset tietolähteet  

Osallistujan ilmoittamat tiedot. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset  



 

 

Jäsenen ilmoittamat tiedot ovat sovitusti julkisesti esillä Satakunnan 

psykologiyhdistyksen www-sivuilla.  Tietoja ei siirretä tai luovuteta muuhun 

tarkoitukseen. 

Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:  

• pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä 

oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn 

rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä 

toiseen;  

• tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. 

Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus 

muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin  

• niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen 

oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen 

perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen  

• tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle 

Selosteen muuttaminen 

  Yhdistyksellä on oikeus muuttaa tätä selostetta. 

Ota yhteyttä 

Voit kysyä tästä selosteesta tai tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä 

ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen sari.lammi-aaltonen@te-

toimisto.fi 

 

 


