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1 
Rekisterin nimi 

 
Hengitysliiton liittovaltuuston vaalien ehdokasrekisteri 

2 
Rekisterinpitäjä 

 
Hengitysliitto ry (0201472-1) 
Oltermannintie 8, 00621 Helsinki 
puh. 020 757 5000 
etunimi.sukunimi@hengitysliitto.fi 
 3 

Yhteyshenkilöt rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

 
Riitta Turunen, tietosuojavastaava, tietosuoja@hengitysliitto.fi 

4 
Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoitus ja lainmukaisuus 

 
Henkilötietoja käsitellään Hengitysliiton liittovaltuuston vaaleissa ehdolla 
olevien henkilöiden esittelyyn ja vaalien toimittamiseen. 

Ehdokkaiden tiedot julkaistaan Hengitysliiton yhdistysnetissä vaalien tuloksen 
vahvistamiseen saakka sekä Hengitys-lehdessä.  

5 
Rekisterinpitäjän tai 
kolmannen osapuolen 
oikeutetut edut 

 

Rekisterin oikeusperuste on lakisääteisen velvoitteen noudattaminen 
Yhdistyslain 17 § mukaisesti ja Hengitysliiton säännöt. 

6 
Rekisterin 
henkilötietoryhmät 

 
Rekisterissä ylläpidetään seuraavia tietoja ehdokkaista: 
* Kotikunta, yhdistys, alue 
* Nimi, arvo tai ammatti, syntymävuosi 
* Postiosoite, puhelin, sähköpostiosoite 

7 
Henkilötietojen 
säännönmukaiset 
tietolähteet 

 

Rekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään, yhteyshenkilöltä sekä 
rekisteröidyn yhdistykseltä. 

8 
Henkilötietojen 
vastaanottajat ja 
säännönmukaiset 
luovutukset 

 

Henkilötietoja käsittelevät Hengitysliiton liittohallitus ja sihteeristön jäsenet. 

  
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

9 
Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

 
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

10 
Henkilötietojen 
säilyttämisaika 

 
Ehdokaslistojen yhdistelmät säilytetään 4 vuotta. 
Liittohallituksen pöytäkirjat liitteineen arkistoidaan pysyvästi tutkimus- ja 
tilastointikäyttöön. 
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11 
Rekisteröidyn oikeudet 

 
Rekisteröidyllä on oikeus 

- saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä 
- saada pääsy tietoihin 
- oikaista tietoja 
- poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi 
- rajoittaa tietojen käsittelyä 
- siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
- vastustaa tietojen käsittelyä 
- olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi 

 
Rekisteröity ei voi käyttää kaikki oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen 
vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään. 
 

12 
Jos käsittely perustuu 
suostumukseen, tieto 
oikeudesta peruuttaa 
suostumus milloin tahansa 

 

13 
Oikeus tehdä valitus 
valvontaviranomaiselle 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity 
katsoo, että rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tietosuojasäännösten 
vastaisesti. 

14 
Onko henkilötietojen 
antaminen lakisääteinen tai 
sopimukseen perustuva 
vaatimus tai sopimuksen 
tekemisen edellyttämä 
vaatimus sekä onko 
rekisteröidyn pakko 
toimittaa henkilötiedot ja 
tällaisten tietojen 
antamatta jättämisen 
mahdolliset seuraamukset 

 
Henkilötietojen antaminen ei ole lakisääteinen tai sopimukseen tai sopimuksen 
tekemiseen perustuva vaatimus. Rekisteröidyn ei ole pakko toimittaa 
henkilötietoja ja näiden tietojen antamatta jättäminen ei aiheuta seuraamuksia. 

15 
Automaattinen 
päätöksenteko ja profilointi 

 
Rekisterinpitäjä ei tee automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä 
eikä profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella. 

 


