
Tietosuojaseloste: Aluevaltuutettujen sekä 
hyvinvointialueiden johtavien viranhaltijoiden 
yhteystiedot 
Voimassa 15.2.2022 alkaen. 

Selosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja kerätään ja mitä henkilötiedoilla tehdään. 

1. Rekisterinpitäjä 

Kehitysvammaliitto ry  

Linnoitustie 2 B  

02600 ESPOO 

Y-tunnus: 0116608-8  

Puhelin: 09 348 090 (vaihde) 

2. Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa 

Nimi: Panu Koski 

Puhelin: 09 3480 9216 

Sähköposti: panu.koski(ät)kvl.fi 

Voit kysyä yhteyshenkilöltä lisätietoa tästä selosteesta tai henkilötietojesi käytöstä. 

3. Tietosuojavastaava 

Nimi: Marko Peltomäki 

Puhelin: 09 3480 9262 

Sähköposti: marko.peltomaki(ät)kvl.fi 

4. Rekisterin nimi 

Aluevaltuutettujen sekä hyvinvointialueiden johtavien viranhaltijoiden yhteystiedot. 

5. Mihin tarkoituksiin rekisteriä käytetään? 

Kehitysvammaliitto käyttää rekisteriä tiedottaessaan Kehitysvammaliittoon ja kehitysvammaisuuteen 

liittyvistä asioista. 

6. Minkälaisia tietoja rekisteri sisältää? 

• etu- ja sukunimi 

• sähköpostiosoite 

• puolue 

• asuinkunta 

• hyvinvointialue 

7. Miten henkilötietoja kerätään, säilytetään ja suojataan? 

Osoitteisto on kerätty/kerätään julkisista tietolähteistä, kuten puolueiden ja valtuutettujen 

internetsivuilta. Manuaalista aineistoa ei pidetä. Rekisteri on suojattu nykyaikaisten teknisten 

ratkaisujen avulla. Tietoihin pääsevät vain ne Kehitysvammaliiton työntekijät, joiden työhön tietojen 



käsittely kuuluu. Kyseisillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus ja omat henkilökohtaiset tunnukset ja 

salasanat. 

Tietoja säilytetään niin kauan, kunnes rekisteröity poistuu rekisteristä uutiskirjeessä olevan 

poistumislinkin kautta tai tekee poistamispyynnön kohdassa (2) nimetylle rekisteriasioiden 

yhteyshenkilölle. 

8. Tietojen luovuttaminen ulkopuolisille tahoille tai siirtäminen 
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan 

talousalueen ulkopuolelle, jos se ei ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tietoja 

voidaan luovuttaa eteenpäin, jos viranomainen tai laki niin vaatii. 

9. Tarkastusoikeus, kielto-oikeus ja rekisteristä poistuminen 

Rekisteröitynä sinulla on yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) mukaan oikeus: 

• tarkastaa, mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu 

• saada virheellinen henkilötietosi korjattua 

• saada henkilötietosi poistettua rekisteristä, jos Kehitysvammaliitolla ei ole enää perustetta 

jatkaa tietojen käyttöä 

• peruuttaa mahdolliset suostumuksesi henkilötietojesi käyttöön 

• vastustaa henkilötietojesi käyttöä 

• rajoittaa henkilötietojesi käyttöä 

• saada tietosi siirrettyä järjestelmästä toiseen 

• vastustaa itseäsi koskevaa profilointia 

• tehdä valitus toiminnasta tietosuojavaltuutetun toimistoon. 

Voit tehdä oikeuksiasi koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön. 

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa 

EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. 

Kehitämme palveluamme ja toimintaamme jatkuvasti, ja sen takia myös henkilötietojen käsittelyyn voi 

tulla muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muutoksia. Muutokset voivat 

perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteemme 

sisältöön säännöllisesti. 

Ilmoitamme sinulle, jos alamme käyttää henkilötietojasi muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon 

henkilötietosi kerättiin. Ilmoitamme asiasta ja uudesta tietosuojaselosteesta etukäteen. Jos 

tietosuojaselosteeseen tulee muita muutoksia, ilmoitamme niistä verkkosivuillamme. 

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 15.2.2022. 


