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Rekisterin ylläpitäjä: 
Keliakialiitto ry 

Y-tunnus: 0772892-6 

 
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 
Kaisa Järvelä 
Hammareninkatu 7, 33100 Tampere 

03 2541 300 

tietosuoja@keliakialiitto.fi 
 

Rekisterin lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys 

Keliakialiitto ry noudattaa Mobiilijäsenkorttirekisteriä ylläpitäessään henkilötietojen 
käsittelyn laillisia perusteita.  Keliakialiitto ry korostaa rekisterin sisältöön liittyvässä 
toiminnassaan tiedotusvelvollisuutta 
Rekisterin käsittelijä on Intellipocket Oy (Y-tunnus: 2295953-8).  
 

Rekisterin ylläpitäjä ja käsittelijä noudattavat EU:n Tietosuoja-asetuksen velvollisuuksia. 
 

Käyttötarkoitussidonnaisuus ja tietojen minimointi 
Mobiilijäsenkorttirekisteriin kerätään käyttötarkoituksen kannalta vain oleelliset 
jäsentiedot. Tunnistetietoja ei kerätä.  
 

Rekisterin käyttötarkoitus on matkapuhelimessa toimiva jäsenkanava ja kanavaan 
liittyvät markkinointi- ja viestintätoimenpiteet. 
 

Jäsentietoja ei käsitellä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten kanssa 
yhteensopimattomalla tavalla. 
 

Mobiilijäsenkorttirekisteriin kerätään vain tarkoituksenmukaista tietoa, jota tarvitaan 
jäsenprofiilin luontiin ja mobiilikanavan toimittamiseen. Tämän lisäksi rekisterissä 
olevaan luonnolliseen henkilöön kytkettyyn jäsenprofiiliin liitetään markkinointitietoa 
kuten sovelluksen avaukset, sisältövierailut ja mahdollisesti kuponkien käyttötieto.  
 

Näitä oletusarvoisesti tarpeellisia tietoja käytetään mobiilin jäsenkanavan toimintaan. 
 

Tietoja käsitellään vain mobiilissa jäsenkanavassa. 
 

Rekisterin tietolähteenä on Keliakiayhdistysten ja Keliakialiiton keskitetty jäsenrekisteri, 
johon tiedot on saatu rekiströidyiltä itseltään.  
 

Rekisterin tietosisältö 

• Etunimi 
• Sukunimi 
• Matkapuhelinnumero 
• Mobiililaitteen käyttöjärjestelmä 
• Tiedot mobiilikanavan sisältövierailuista ja sovelluksen aukaisuista. 

 
 

Täsmällisyys 

Rekisterissä olevat tiedot pyritään parhaan mahdollisen käytännön mukaisesti pitämään 
päivitettyinä ja virheettöminä. 



 

 

Säilytyksen rajoittaminen 

Tiedon varastointi ja käsittely tapahtuvat EU-alueella. 
 

Tietoa ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle. 
 

Rekisterissä olevia tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn 
tarkoitusten toteuttamista varten. 
 

Keliakialiitto ry huolehtii, että mobiilijäsenkorttirekisterissä olevan luonnollisen henkilön 
tiedot voidaan tarvittaessa arkistoida tai hävittää. 
 

Tiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin mobiili jäsenkanava on olemassa tai 
tekninen ratkaisu merkittävissä määrin muuttuu. 
 

Eheys ja luottamuksellisuus 

Tiedot pidetään virheettöminä ja ajantasaisina asianmukaisten käytäntöjen mukaisesti.  
 

Keliakialiitto ry ei vastaa rekisteriin tarkoituksellisesti syötetyistä virheellisistä tiedoista. 
 

Intellipocket Oy toteuttaa EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaiset tekniset ja 
organisatoriset toimet tietojen suojaamiseksi. 
 

Keliakialiitto ry vastaa rekisteröidyn oikeudesta: 
* tarkastaa omat tietonsa 
* vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista 
* vastustaa tai pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista  
* peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä 
 
Osoitusvelvollisuus 

Erikseen pyydettäessä Keliakialiitto ry ja Intellipocket Oy osoittavat erillisellä 
dokumentilla, että tässä mainittuja EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisia periaatteita on 
noudatettu. 
 

Keliakialiitto ry osoittaa erikseen pyydettäessä, että tietoja käytetään 
tarkoituksenmukaisella tavalla. 
 

Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja 

Keliakialiitto ry noudattaa toiminnassaan EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisia 
tietoprosesseja. Keliakialiitto ry vastaa rekisteriin pääsyn teknisistä oikeuksista. 
 

Intellipocket Oy noudattaa parhaiden käytäntöjen ja EU:n Tietosuoja-asetuksen 
mukaisia tietoturvakäytäntöjä.  
 

Intellipocket Oy käyttää kaikkia kohtuullisia ja asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia 
toimenpiteitä suojellakseen Intellipockettia ja estääkseen luvattoman pääsyn 
rekisteröidyn henkilötietoihin, sekä suojatakseen henkilötietoja katoamista, 
väärinkäyttöä, paljastumisia ja luvatonta muuttamista vastaan. Tietoturvatoimenpiteet 
sisältävät mm. palomuurien käytön, tiedon salauksen, pääsyvalvonnan sekä turvalliset 
toimitilat. Mikäli toimenpiteistämme huolimatta tapahtuu sellainen tietomurto, josta 
todennäköisesti seuraa haitallisia vaikutuksia rekisteröidyn yksityisyydelle, tiedotamme 
tällaisesta tietomurrosta rekisteröidylle mahdollisimman pian. 
 
Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön 
muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 1.11.2022 


