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1a 
Rekisterinpitäjä 

Nimi 
VALTION MAANMITTAUSALAN TEKNISET VMT ry. 

Osoite 
Kulmakatu 8, 00170 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
marjo.sorjonen@maanmittauslaitos.fi, 040 835 8966 

2 
Yhteyshenkilö 
rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
Jenni Hallisto 
Osoite 
Kulmakatu 8, 00170 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
jenni.hallisto@maanmittauslaitos.fi, 050 571 9398 

3 
Rekisterin nimi 

Valtion Maanmittausalan Tekniset VMT ry:n jäsenrekisteri ja eläkeläisrekisteri. 

4 
Henkilötietojen 
käsittelyn 
tarkoitus 
 

Jäsenyyden hoitaminen, järjestötoiminta, jäsenten edunvalvonta, palvelujen tarjonta, jäsenviestintä ja 
tapahtumista ilmoittaminen. Tietoja kerätään VMT ry:n ja jäsenten välisen jäsensuhteen hoitoon ja 
ylläpitoon. VMT ry:n tarkoitus ja toiminta on määritelty säännöissä. 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

VMT ry:n jäsenet, eläkeläisjäsenet sekä eläkeläisrekisteri: nimi, postiosoite, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, mahdolliset työnantajan tiedot, yhdistykseen liittymispäivä ja eroamispäivä, tieto 
markkinointiestosta. 

6 
Säännönmukaiset 
tietolähteet 

VMT ry on antanut yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon Insinööriliitto ry:n ylläpidettäväksi 1.1.2019 
alkaen. 
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7 
Tietojen 
säännönmukaiset 
luovutukset 

Henkilötietoja ei luovuteta VMT ry:n toiminnan ulkopuolisiin tarkoituksiin. 

8 
Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Yhdistys ei siirrä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa VMT ry:n toimistolla. Rekisterissä oleva tieto 
säilytetään jäsenyyden päättymisen jälkeen pysyvästi. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedot on suojattu tavanomaisesti käytössä olevilla teknisillä 
suojausmenetelmillä kuten tietokoneen salasanalla ja toimikortin PIN-koodilla. Jäsentiedotus hoidetaan 
käyttämällä sähköpostin jakelulistoja. VMT ry:n hallitus käyttää jakelulistoja piilokopiona sähköpostin 
lähettämisessä jäsenille. 
 

10 
Tarkastusoikeus 

Henkilöllä on EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) mukaisesti oikeus 
tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja 
allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle tai se voidaan esittää rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti. 
Rekisterinpitäjän tulee tarkistaa pyytäjän henkilöllisyys käytössä olevin tiedoin (henkilötunnus, 
yhteystiedot jne.). 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 

 

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivästystä oma-aloitteisesti tai 
rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä olevan käsittelyn 
tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Pyyntö tulee 
lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle tai se voidaan esittää rekisterinpitäjälle 
henkilökohtaisesti. Jäsen voi ilmoittaa luovutus- tai käsittelykiellosta rekisteriä hoitavalle (rekisteröidyllä 
on oikeus tulla unohdetuksi, jolloin kaikki hänen tietonsa poistetaan).    

 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsittelyyn 
liittyvät oikeudet 
 

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä 
häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta ym. tarkoitusta 
varten.  

 


