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REKISTERISELOSTE 
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste 
 
Rekisterin nimi 
LINK Lahden järjestökeskus ry:n jäsenrekisteri 
 
Rekisterinpitäjä 
Nimi:  LINK Lahden järjestökeskus ry 
Verkkosivut:  www.lahdenlink.fi 
Osoite:  Hämeenkatu 26 A 
Puh.  (03) 734 5541, 040 934 0285 
Sähköposti:  lahdenlink@pp.inet.fi 
 
Rekisteriasioista vastaava henkilö 
Nimi:  Timo Hellén, toimistotyöntekijä 
Osoite:  LINK Lahden järjestökeskus ry, Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti 
Puh.  (03) 734 5541, 040 934 0285 
Sähköposti:  toimisto@lahdenlink.fi 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus 
Rekisterin tarkoituksena on kerätä järjestökeskuksen jäsenyhdistyksistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaati-
mat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään 
jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä 
jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. 
LINK Lahden järjestökeskuksen työntekijöistä kerätään tiedot palkanmaksua varten.  
LINK Lahden järjestökeskuksesta tietoja annetaan seuraaville ulkopuoliselle: nettisivujen ylläpitäjä Yhdistys-
avain, Tilitoimisto Jaana Toropainen ja Lahden kaupunki/Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto. 
 
Rekisterin tietosisältö 
Lahden järjestökeskus ry:n rekisterissä on jäsenyhdistysten puheenjohtajien yhteystiedot, postiosoite, puhelin 
ja sähköposti laskutusta ja jäsentiedotteiden lähettämistä varten. Rekisteriin merkityt yhdistykset ovat 
(10.1.2022): 
Aivoliiton Päijät-Hämeen AVH-yhdistys ry 
Allan Kardecin opin ystävät ry 
Lahden Kuulo ry 
Lahden Seudun Henkinen Kasvu ry 
Lahden Seudun Invalidit ry 
Lahden Seudun Psoriasisyhdistys ry 
Lahden Seudun Sair.- ja Tapaturmainvalidit ry 
Nepsytic ry 
Päijät-Hämeen Aivovammayhdistys ry 
Päijät-Hämeen Autismi ja Asperger ry 
Päijät-Hämeen Ilco ry 
Päijät-Hämeen Keliakiayhdistys ry 
Päijät-Hämeen Kilpirauhasyhdistys ry 
Päijät-Hämeen Munuais- ja Maksayhdistys ry 
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Päijät-Hämeen mielenterveysomaiset FinFami ry 
Päijät-Hämeen Luustoterveys ry 
Selkäyhdistys SalpausSelät ry 
Sisä-Suomen Syli ry 
Suomen Kipu ry 
Suomen Tinnitusyhdistys ry  
 
LINK Lahden järjestökeskus ry:n työntekijöistä kerätään Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukaiset tiedot. 
 
Rekisterin tietolähteet 
LINK Lahden järjestökeskus ry:n jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenyhdistysten puheenjohtajien 
omalla ilmoituksilla tai jäsenyyttä hakevan yhdistyksen ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta. 
LINK Lahden järjestökeskus ry:n työntekijöiden tiedot saadaan henkilön omalla ilmoituksella. 
 
Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta LINK Lahden järjestökeskus ry:n ulkopuolelle, 
ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
Rekisterin suojauksen periaatteet 
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on 
pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä: LINK Lahden järjestökeskus ry:n puheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri 
ja toimistotyöntekijä. 
LINK Lahden järjestökeskus ry:n sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee LINK Lahden järjestökeskus ry:n omistamalla 
tietokoneella käyttäjätunnuksen takana. Tietokonetta säilytetään lukitussa tilassa. LINK Lahden järjestökeskus 
ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. Rekisteriin talletettuja henkilötietoja ei ole sää-
detty salassa pidettäväksi. 
LINK Lahden järjestökeskus ry:n jäsenyhdistykset vastaavat itse omista rekistereistään.  
 
Tarkastusoikeus 
LINKin rekisteriin merkityllä jäsenyhdistyksillä ja LINKin työntekijöillä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa hen-
kilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastus-
pyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä. 
 
Rekisteritietojen korjaaminen 
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oi-
kaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpee-
ton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.  
 
 
 
 
Rekisteriseloste on laadittu 8.12.2017 
Päivitetty 7.6.2022 
 


