
JOHDON TYÖNOHJAAT RY:N TIETOSUOJASELOSTE 
 
Rekisterin pitäjä:  Johdon työnohjaajat ry 
  Konkolankatu 10 

33820 Tampere 
 
Rekisterit:  Johdon työnohjaajat ry:n jäsenrekisteri 
  Johdon työnohjaajat ry:n työnohjaajapankki 
   
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 

Yhdistyslain (503/1989) 11.1 §:n mukaan hallituksen on pidettävä 
yhdistyksen jäsenistä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen 
täydellinen nimi ja kotipaikka.  
 
Johdon työnohjaajat ry:n www-sivuilla osoitteessa 
https://www.johdontyonohjaajat.fi/johdon-tyonohjaajahaku on 
käytettävissä työnohjaajia etsiville sähköinen työnohjaajapankki-palvelu.  

 
Rekisterin/rekistereiden tietosisältö: 
  Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot: 

- nimi 
- osoite 
- puhelinnumero 
- koulutus/tutkinto 
- nykyinen työ ja työkokemus 
- työnohjaajakoulutuksen aika, järjestäjä ja vastuuhenkilö 
- liitteeksi kopio työnohjaajakoulutuksen todistuksesta 

  Työnohjaajahaku-palvelua varten kerätään seuraavat tiedot: 
- nimi 
- puhelinnumero 
- sähköpostiasuinkunta 
- lisäksi pyydetään ilmoittamaan hakukriteereinä työnohjaajapankkia 

varten toiminta-alue, toimiala, sukunimi, ohjausmuoto, ohjauskieli ja 
lyhyt esittely 

 
Säännönmukaiset tietolähteet: 

Tiedot rekistereihin kerätään vain rekisteröidyiltä itseltään. Tietojen 
kerääminen tapahtuu yhdistyksen www-sivuilla olevan 
jäsenhakemuslomakkeen ja työnohjaajapankin tietojenkeruulomakkeen 
avulla. Yhdistyksen jäseneksi tai tietonsa työnohjaajapankkiin haluava 

https://www.johdontyonohjaajat.fi/johdon-tyonohjaajahaku
https://www.johdontyonohjaajat.fi/johdon-tyonohjaajahaku


yhdistyksen jäsen toimittaa tiedot yhdistyksen puheenjohtajalle omasta 
aloitteestaan. 

 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset: 
  Tietoja ei luovuteta jäsenrekisteristä kolmansille osapuolille. 

Työnohjausta etsivät henkilöt voivat hakea yhdistyksen www-sivuilta 
työnohjaajapankista hakukriteerien avulla työnohjaajaa, joka on 
suostumuksellaan ilmoittanut tietonsa työnohjaajapankkiin.  

 
Tietojen siirto EU:n tai ETA: ulkopuolelle: 
  Tietoja ei jäsenrekisteristä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
Rekisterin suojauksen periaatteet: 

Jäsenrekisterin muodostavat tietosisällöt eli jäsenen nimi, sähköposti, 
osoite ja puhelinnumero viedään excel- tiedostoon. Tämän jälkeen 
paperinen jäsenhakemuslomake hävitetään. 
Työnohjaajapankkia varten jäsenen ilmoittamat tiedot toimitetaan 
Fonecta Oy:lle sähköisesti. Tämän jälkeen paperiset lomakkeet 
hävitetään 
Jäsentietoja pääsevät tarkastelemaan ainoastaan yhdistyksen 
puheenjohtaja ja sihteeri pääsevät. 
Kun jäsen eroaa yhdistyksessä, hänen tietonsa poistetaan excel-
muotoisesta jäsenrekisteristä. 

 
Rekisteröidynoikeudet 

Johdon työnohjaajat ry noudattaa tietosuoja-asetuksessa (EU 
679/2016) määriteltyjä rekisteröityjen oikeuksiin kuuluvia käytäntöjä. 
Yhdistyksen jäsenellä  
- on oikeus saada pääsy tietoihinsa 
- oikeus tietojensa oikaisemiseen 
- oikeus pyytää poistamaan tietonsa 
- oikeus saada tietonsa siirretyksi järjestelmästä toiseen 
- oikeus vastustaa käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja 

profilointia 
- oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 

 
Yhteyshenkilö Yhdistyksen tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö: 

 Tarja Rautsiala, tarja.rautsiala@phnet.fi 
 
 


