Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Oulun alueellinen vanhempainyhdistys ry, y-tunnus 2911673-6
Verkkosivut: https://www.kouluvanhemmat.fi/
Osoite: ℅ Haukiputaan koulu, Mirjantie 4 90830 Haukipudas

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö: Oulun alueellisen vanhempainyhdistys ry:n jäsenrekisteriasioista
vastaa hallituksen puheenjohtaja Anne Haimakainen (vanhemmat.oulu@gmail.com, p. 040 519 6086)
3. Rekisterin nimi: Oulun alueellisen vanhempainyhdistys ry:n jäsenrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus: Henkilötietojen käsittelyn perusteena on
● yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa
● oikeutettu etu huolehtia jäsenten ja vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden palvelusta ja viestinnästä
● yhdistyksen toiminnan toteuttaminen julkisena tehtävänä
● rekisteröidyn suostumus henkilötietojensa käsittelyyn yhdistyksen jäsenenä tai vapaaehtoisena

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ovat jäsenpalvelut, jäsenviestintä sekä yhdistystoimintaan liittyvä
viestintä ja tiedottaminen.
Jäsenrekisterin ulkopuolisten henkilöiden yhteystietojen väliaikaisen käsittelyn tarkoitus on mm.
ilmoittautumiset tapahtumiin, kyselyiden ja arvontojen toteuttaminen.

5. Käsiteltävät henkilötiedot:
Oulun alueellisen vanhempainyhdistyksen yhdistysjäsenet:
●
●
●

Jäsenyhdistyksen perustiedot (nimi, yhteystiedot)
Jäsenyhdistyksen yhteyshenkilön perustiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
Lupa tietojen julkaisuun ja tiedotteiden vastaanottoon

Oulun alueellisen vanhempainyhdistyksen henkilöjäsenet:
●
●
●

Henkilöjäsenen perustiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
Mahdollinen lisätieto koulusta, päiväkodista, organisaatiosta tai yhdistyksestä
Lupa tietojen julkaisuun ja tiedotteiden vastaanottoon

Rekisteriin pohjautuen käsitellään myös jäsensuhdetta koskevia tietoja esimerkiksi mahdolliset
luottamustoimet, vapaaehtoisrooli yhdistyksessä sekä yhteydenotot, palautteet sekä tapahtumat ja
kilpailut ja niihin ilmoittautumiset. Tapahtumiin ilmoittautuneen itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot

saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero, osoite, ruoka-aineallergiatiedot.
Yhdistyksen toimintaa toteutetaan julkisena tehtävänä ja sen perusteella yhdistyksen hallituksen
luottamushenkilöiksi valittavien osalta nimi ja tarvittaessa yhteystiedot voivat näkyä julkisesti verkkosivulla
ja verkkosivulla mahdollisesti julkaistavissa asiakirjoissa sekä sähköpostijakelulistalla. Rekisteröidyllä
luottamushenkilöllä on oikeus kieltää ja peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn julkisena
tältä osin.
Yhdistys käsittelee jäsenrekisterin henkilötietoja myös erillisten sähköpostijakelulistojen kautta,
yhdistyksen kokoukseen etäyhteydellä osallistumisen yhteydessä sekä erilaisissa viestintään
liittyvissä WhatsApp-keskusteluryhmissä (kOuluvanhemmat, Vaikuttaja-toimikunta, OAVY-hallitus ja
mahdolliset muut tarpeen mukaan perustettavat ryhmät) ja Facebook-ryhmässä näihin liittyvien
omalla ilmoituksella.

Jäsenrekisterin ulkopuolisten henkilöiden henkilötiedot
Yhdistyksen toimintaan osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Jäsenrekisterin ulkopuolisten
henkilöiden osalta henkilötietoja ei käsitellä tietosuojaselosteen kuvauksen kohteena olevassa
jäsenrekisterissä. Osallistujan katsotaan ilmoittavan yhteystietonsa ja muut osallistumisen kannalta
tarvittavat tiedot omalla suostumuksellaan osallistumisen mahdollistamiseksi. Esimerkkinä liittyminen
erillisiin toimintaan liittyviin sähköpostijakelulistoihin ja WhatsApp- tai Facebook-keskusteluryhmiin,
osallistuminen yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin ja kilpailuihin sekä osallistuminen etäyhteydellä
yhdistyksen kokouksiin tai etätapahtumiin.
Yhdistyksen kokouksissa osallistujan yhteystiedot voidaan tarkistaa jäsenrekisteristä osallistujan
äänioikeuden tarkistamiseksi äänestys- ja vaalijärjestyksen mukaisesti tietoja tallentamatta.
Osallistujan ilmoittamia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Yhteys- ja muut osallistumisen kannalta
tarvittavat tiedot tuhotaan osallistumisen, tapahtuman, kokouksen tai kilpailun päättymisen jälkeen.
Yhdistyksen viestinnässä voidaan käyttää myös päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten henkilökuntaan
kuuluvien henkilöiden tai muiden yhteistyökumppaneiden yhteystietoja. Heidän katsotaan toteuttavan
työtään julkisina henkilöinä yhteystietojen ollessa julkisesti saatavilla ja käytettävissä internetissä.
Mahdollisten alaikäisten yhteystietojen käyttäminen viestinnässä edellyttää heidän huoltajansa
suostumusta.

6. Rekisterin tietolähteet: Jäsenrekisteriin kirjattavat henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä
itseltään Oulun alueellisen vanhempainyhdistys ry:n verkkosivulla olevalla
jäsenhakemusverkkolomakkeella, sähköpostilla, puhelimella tai tapahtumien tai arvontojen
yhteydessä osallistujan itse tekemällä kirjallisella ilmoituksella.

7. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Käsittelemme tietoja itse
hyödyntämättä henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei
luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Poikkeuksena ovat tietyissä hallituksen luottamustoimissa olevat
henkilöt, joiden yhteystiedot ovat julkisia heidän omalla suostumuksellaan toiminnan
julkisuusperusteella. Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

8. Tietojen suojaus ja periaatteet: Henkilötietoja sisältävän jäsenrekisterijärjestelmän käyttöön ovat
oikeutettuja vain palveluntarjoajan nimetty henkilö sekä yhdistyksen jäsenrekisterin pääkäyttäjäksi nimetyt
henkilöt omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla.  Tietoturvasta on huolehdittu palveluntarjoajan
toimesta. Oulun alueellinen vanhempainyhdistys ry ja palveluntarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä
parhaan kykynsä mukaan. Palveluntarjoaja: Vitec Avoine Oy (Yhdistysavaimella toteutetut verkkosivut)
Hämeenkatu 7 B (PL 195), 33100 Tampere, https://www.yhdistysavain.fi/yhteystiedot/
Säilytämme henkilötietoja vähintään jäsenyyden keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja
viranomaisten vaatimukset (kirjanpitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja
arkistointia koskevat vaatimukset).
Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti . Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää
rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomat, vanhentuneet tai virheelliset
henkilötiedot viipymättä.

9. Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus
● tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin talletetut tiedot
● vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja täydentämistä
● vaatia tietojensa poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet
● peruuttaa suostumuksensa tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin
se perustuu rekisteröidyn suostumukseen
● vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käyttöperusteena on yhdistyksen oikeutettu etu
● vastustaa tietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista
● tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle

10. Yhteydenotot: Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää
kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11. Tietosuojaselosteen muutokset: Tätä selostetta muutetaan tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön,
yhdistyksen sääntöjen tai nimettyjen yhteyshenkilöiden vaihtuessa.

Päivitysloki:
18.3.2021 luotu 26.2.2020 tehdyn rekisteriselosteen pohjalta. Tehty sisältöpäivityksiä sekä yhteyshenkilöpäivitys.

