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TIETOSUOJASELOSTE
1.

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi:
Osoite:
Sähköposti:
Verkkosivut:

Vaasan Teknillisen Seuran, Vaasan yliopiston ja Tekniikan
akateemiset TEKin yhteinen yliopistovaliokunta VTSVYTEK
VTSVYTEK C/O TEK, Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki
Puh. (09) 229 121
jasenpalvelu@tek.fi
vtsvytek.yhdistysavain.fi / www.tek.fi

Yhteyshenkilö:

Timo Vekara
timo.vekara@uwasa.fi

Henkilörekisterin nimi:

Jäsenrekisteri

2.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA KÄSITTELYPERUSTE

Rekisterin tarkoituksena on kerätä valiokunnan jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 3 luvun 11 §:n
vaatimat henkilötiedot ja muut valiokunnan toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja
jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan
koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.
Tiedot tallennetaan sähköisesti Yhdistysavain-palveluntarjoajan palvelimelle.
Mikäli valiokunnan toiminta ja viestintä tapahtuvat avoimissa sekä suljetuissa Facebook- ja
WhatsApp-ryhmissä, niiden kutsutuksi käyttäjäksi ryhtymistä ei katsota henkilörekisteriksi.
3.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätyt henkilötiedot ovat pääasiassa rekisteröidyn itsensä antamia tietoja.
Rekisteri pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:
-

Jäsenten täydelliset nimet ja kotipaikat yhdistyslain (503/1989) 3 luvun 11 §:n mukaisesti
Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
Lisätiedot (jäsenen ilmoittamat ruoka-allergiat tms.)
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4.

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT

Rekisteriin tallennettuja yksilöiviä tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EUalueen tai ETA:n ulkopuolelle.
Valiokunnan jäsenluettelo (täydellinen nimi ja kotipaikka) sekä jäsenmäärä ilmoitetaan
toimintakertomuksessa. Toimintakertomus toimitetaan TEK:lle.
5.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.
2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee VTSVYTEK:n hallinnoimassa Yhdistysavain
rekisteripalveluntarjoajan (Avoine Oy) järjestelmässä, jonka käyttöön vaaditaan
henkilökohtainen käyttäjätunnus (ja henkilökohtainen salasana). VTSVYTEK huolehtii
tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.
3) 1.5.2020 lähtien Yhdistysavaimen -palvelutoteutuksessa tikettijärjestelmän palveluntarjoaja
FogBugz LLC sekä toimistojärjestelmien tiedontallennusratkaisutoimittaja M-Files Oy
tuottavat tarvittavat palvelut, sekä saavat myös pääsyn henkilötietojen käsittelyketjuun.
4) Henkilötietoja pääsevät näkemään ja käsittelemään vain VTSVYTEK:n kulloisenkin
hallituksen jäsenet.
5) Sähköisestä jäsenrekisteristä säilytetään paperista varmuuskopiota, jota säilytetään
luottamuksellisten tietojen säilyttämisestä annettujen ohjeiden mukaisesti lukitussa ja
valvotussa tilassa.

6.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseäsi koskevat henkilötiedot ja oikeus pyytää
virheellisten tietojen oikaisua. Sinulla voi myös tietyissä tilanteissa olla oikeus vastustaa
henkilötietojen käsittelyä tai pyytää tietojen poistamista henkilörekisteristä, niiden siirtämistä
toiselle rekisterinpitäjälle tai käsittelyn rajoittamista.
VTSVYTEK pyrkii aina ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet suoraan kanssasi. Sinulla on
kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen
tutkittavaksi.
Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä yllä olevien yhteystietojen
mukaisesti.

