Tietosuojaseloste on rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679), artiklat 13 ja 14)
Päiväys: 31.5.2022

1. Rekisterinpitäjä:
•

Tietosuojayhdistys ry
Y-tunnus 3094574-2
Kalevankatu 28 B 27, 00100 Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö:
•

Yhdistyksen puheenjohtaja
Mikko Pohjala
info@tietosuojayhdistys.fi

3. Rekisterin nimi: Tietosuoja ry:n jäsenrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
•

Henkilötietoja käsitellään jäsenyyteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen,
osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja
analysointiin, asiakasviestintään sekä rekisteröidyn suostumuksella markkinointiin
•

Yhdistyksen jäsensivuille rekisteröityneen käyttäjän käyttöoikeuksiin liittyvien tietojen
hallinta (asiallinen yhteys),

•

Käyttäjän yhteystietojen säilytys. Ylläpito tapahtuu käyttäjän itsensä toimesta.
•

Yhteystietoja käytetään jäseneksi liittymisen ja rekisteröitymisen jälkeen erilaisten
sähköisten viestien lähettämiseen, jotka liittyvät palveluun taikka sen toimintoihin.

•

Jäsenlaskun lähettäminen

•

Lisäksi rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää väärinkäytösten ja
ongelmatilanteiden ehkäisyyn ja selvittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö:
Liittyessään jäseneksi käyttäjä hyväksyy käyttöehdot ja sen katsotaan olevan samalla suostumus ao. henkilötietojen
käsittelylle.

•

nimi (pakollinen tieto)

•

sähköpostiosoite (pakollinen tieto)

•

kotipaikka (pakollinen tieto)

•

käyttäjätunnus (pakollinen tieto)

•

jäsentyyppi (pakollinen tieto)

•

salasana (pakollinen tieto)

•

puhelinnumero

•

lähiosoite

•

postitoimipaikka

Sivustolla on linkkejä myös muille sivustoille, joiden tietosuojaselosteisiin ja käytänteisiin voi tutustua kullakin
sivustolla erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Käyttäjään liittyviä tietoja kerätään jäseneksi liittymisen taikka rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjältä itseltään sekä
muutoin suoraan käyttäjältä (kuten yhteystietojen päivitykset).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle:
Ei säännönmukaista tietojen luovuttamista. Tietoja luovutetaan viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten
väärinkäytösten ja rikosten ehkäisemisessä ja selvittämisessä. Käyttäjätietoja ei muutoin luovuteta Tietosuojayhdistys
ry:n lukuun toimivien kolmansien osapuolien ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus: Käyttäjärekisterin tiedot sijaitsevat suojatulla palvelimella Suomessa. Henkilötietoja
käsittelevät vain tarvittaessa Tietosuojayhdistys ry:n määrittelemät henkilöt (sivuston ylläpidosta sekä
käyttäjärekisteristä vastaavat) sekä toimeksiannosta palveluita ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet (kuten

Vitec Avoine Oy, jonka Yhdistysavain-palvelulla on Tietosuojayhdistys ry:n kotisivut ylläpidetään.

9. Tarkastusoikeus:
Käyttäjä itse näkee palvelun Omat tiedot- näytöltä henkilötiedot, joita palveluun hänestä on tallennettu.

10. Tiedon korjaaminen:
Käyttäjä voi päivittää/muuttaa omia henkilötietojaan suoraan Omat tiedot-näytöltä

11. Käyttäjätilin ja henkilötietojen poistaminen:
Käyttäjän pitää lähettää sähköpostia rekisterin yhteyshenkilölle saadakseen lisätietoa, kuinka käyttäjä saa halutessaan
käyttäjätilinsä ja tietonsa poistetuksi palvelusta.

