
Tietosuojaseloste 

Tämä on Suomen Kohtaamistaide ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.11.2021 

Suomen Kohtaamistaide ry 

Papusenkatu 19 C 10, 33400 Tampere 

Y-tunnus: 3074839-4 

Sähköposti: hallitus(at)kohtaamistaide.fi 

Kotisivu: www.kohtaamistaide.fi 

 

Rekisterin vastuuhenkilö: 
Anna-Kaisa Pohjola, hallituksen puheenjohtaja 
anna-kaisa(at)kohtaamistaide.fi 

 

Suomen Kohtaamistaide ry:n jäsenrekisteri 

 

Rekisterissä käsitellään Suomen Kohtaamistaide ry:n jäsenien ja sekä sen luottamushenkilöiden 

henkilötietoja. (”Rekisteröity”) 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää 

jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten. 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:  

• henkilön suostumus  

• rekisterinpitäjän oikeutettu etu, tässä tapauksessa jäsenen tunnistaminen  

 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on  

• pitää yllä lain vaatimaa jäsenrekisteriä yhdistyksen jäsenistä (YL 11 §)  

• mahdollistaa yhteydenotot jäsenyyteen liittyvissä asioissa (jäsenmaksu, tiedotteet, 

jäsentutkimukset jne.)  

• toimittaa jäsenille yhdistyksen jäsenkortti  

• mahdollistaa perinteinen ja sähköinen suoramarkkinointi  

http://www.kohtaamistaide.fi/
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Rekisteröityjä ovat Suomen Kohtaamistaide ry:n varsinaisiksi, kannatus- tai Kohtaamistaiteen 

opiskelijajäseniksi hyväksymät henkilöt sekä yhteisöjäseniksi hyväksymät yhteisöt. Jäsenrekisteriin 

tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi. 

Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä: 

• etu- ja sukunimi 

• postiosoite jäsenmaksulomakkeen ja mahdollisen muun paperisen jäsenpostin postitusta 

varten 

• sähköpostiosoite jäsentiedotteiden lähettämistä ja muuta yhteydenpitoa varten 

Rekisterissä pidetään yllä myös seuraavia tietoja: 

• jäseneksi liittymisvuosi  

• tiedot maksetuista jäsenmaksuista 

• jäsenmaksuvapautukseen liittyvät tiedot 

• puhelinnumero 

• tiedot Kohtaamistaiteen ohjaaja-/kouluttajakoulutuksesta 

 

Tapahtumien yhteydessä voidaan tapahtuman luonteesta riippuen kerätä ilmoittautuneilta esim. 

puhelinnumero tai muita tietoja, kuten ruokavaliotietoja, joita tapahtuman järjestämiseksi tarvitaan. 

Tapahtumiin ilmoittautumisten yhteydessä kerättyjä tietoja ylläpidetään sähköisessä 

henkilörekisterissä tapahtuman järjestämiseksi tarvittavan ajan ja sen jälkeen ne hävitetään. 

Merkittävien tapahtumien kuten opintomatkojen osallistujaluettelot arkistoidaan yhdistyksen 

arkistoon.    

 

Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäsenhakemuksen yhteydessä tai jäsenyyden aikana. 

Jäsenillä on mahdollisuus itse päivittää tietonsa yhdistyksen verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta 

tai ottamalla yhteyttä jäsenasioita hoitavaan yhteyshenkilöön. 

 

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille eikä 

EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Tietojen luovutuksia voidaan tehdä tarvittaessa ainoastaan 

rekisteröityjen suostumuksella. Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille 

Järjestelmän toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän 

yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan 

lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.  

Rekisterinpitäjä käyttää ulkoisen palveluntarjoajan sähköistä jäsenpalvelua, jonka avulla 

rekisterinpitäjä hallinnoi jäsen- ja yhteistyökumppanirekisteriä, laskutusta ja jäsenviestintää. 

Palveluntarjoajalla on oikeus palvelun toteuttamista varten siirtää henkilötietoja EU/ETAalueen 

ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön nimenomaisten siirtoperusteiden mukaisesti. Rekisteröidyn 

luvalla yhteystietoja voidaan luovuttaa rajoitettuihin yhdistyksen tavoitteita edistäviin tarkoituksiin. 
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Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Suomen Kohtaamistaide ry:n 
Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja 
työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset 
ja salasanat. Jäsenrekisterin sisältö on sähköisessä Avoine Oy:n ylläpitämässä 
jäsenrekisteriohjelmassa, joka on salasanalla suojattu. Jäsenrekisterin tietojen kanssa toimitaan suurta 
huolellisuutta käyttäen ja aineiston käyttö on rajattu jäsenrekisterin ylläpitäjälle sekä tarvittaville 
toimihenkilöille.  

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on 
henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät 
henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu. 

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Suomen Kohtaamistaide ry:n 

jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan 

jäsenyyden päättymisestä Suomen Kohtaamistaide ry:n oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin 

oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä 

kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Suomen Kohtaamistaide ry:n sopimusvelvoitteet 

kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. 

 

 

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä 

suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Yhdistykselle kanavakohtaisia 

suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät 

markkinointiviestit).  

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti 

milloin tahansa: 

• saada tieto henkilötietojensa käsittelystä; 

• saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät 

henkilötiedot;  

• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; 

• vaatia henkilötietojensa poistamista; 

• peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen 

käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;  

• vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä 

perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu; 

• saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle 

rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot 

Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella 

ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja 

• vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.  
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Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän 

tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä 

tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön 

käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä 

perusteella. 

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen 

Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka 

sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan 

tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja 

muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Anna-Kaisa Pohjolalle osoitteeseen anna-

kaisa@kohtaamistaide.fi Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla 

olevaan osoitteeseen: 

Suomen Kohtaamistaide ry 
Anna-Kaisa Pohjola 
Papusenkatu 19 C 10, 33400 Tampere 
 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä 

tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.11.2021. 

 


