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Rekisterinpitäjän seloste henkilötietojen käsittelytoiminnasta
Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen seloste henkilötietojen
käsittelytoiminnasta.
1. Rekisterinpitäjä

Suomen Sisu ry
PL 1263
00101 Helsinki

2. Rekisterivastaava

Hallintojohtaja Elias Nummelin
kirjuri@suomensisu.fi

3. Rekisterin nimi

Jäsenluettelo

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja
oikeudellinen peruste

Jäsenluettelon käyttötarkoituksesta säädetään
yhdistyslain (503/1989) 11 §:ssä.
Jäsenmaksuja koskevien tietojen käsittely
perustuu kirjanpitolain (1336/1997) 2 luvun 10
§:ään.
Lisäksi tietoja käsitellään järjestön sisäistä
yhteydenpitoa ja markkinointia varten.

5. Henkilötietoryhmät, joita käsitellään

Yhdistyslain 11 §:n nojalla:
-

Täydellinen nimi
Kotipaikka

Kirjanpitolain 2 luvun 10 §:n nojalla:
-

Tiedot jäsenmaksun suorittamisesta

Lisäksi jäsenen ilmoituksen perusteella:
-

Postiosoite ja -toimipaikka
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Muut yhteystiedot

Lisäksi jäsenasioiden käsittelyn yhteydessä
muodostuneet seuraavat tiedot:
-

Jäsennumero
Liittymispäivä
Mahdolliset palkitsemiset
Mahdolliset kurinpitorangaistukset

Rekisteröidyn suostumuksella voidaan lisäksi
merkitä erilaisia tarpeellisia tietoja, kuten
koulutustausta, työkokemus tai erityistiedot ja taidot. Näitä tietoja käytetään järjestön toiminnan
suunnittelun tukena.
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6. Henkilötietojen alkuperä ja säännönmukaiset
tietolähteet
7. Henkilötietojen vastaanottajat tai
vastaanottajaryhmät

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

8. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan tai
kansainvälisille järjestöille
9. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai
kansainvälisille järjestöille.
Henkilötietoja säilytetään sen ajan, kun henkilö on
yhdistyksen jäsen.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan
rekisteröidyn suostumuksella luovuttaa
paikallistoiminnasta vastaaville tahoille
yhteydenpitoa ja toiminnan suunnittelua varten.

Tiedot jäsenmaksujen suorittamisesta säilytetään
kuitenkin kirjanpitolain 2 luvun 10 §:n mukaisesti.
Lisäksi tietoja voidaan säilyttää pitempään
järjestön oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.
10. Rekisterin suojauksen periaatteet

1. Manuaalinen aineisto
-

Säilytetään suojaustason (salainen)
mukaisesti lukitussa tilassa.

2. Tietojärjestelmissä käsiteltävät aineistot
-

-

Aineisto säilytetään vahvasti salattuna
järjestön omalla palvelimella siten, että
pääsyä tietoihin rajoitetaan
käyttöoikeusrooleilla. Oikeus
henkilötietojen käsittelyyn on ainoastaan
niillä henkilöillä, joiden tehtävien
hoitamiseksi se on välttämätöntä.
Tietoja siirretään ainoastaan vahvasti
salattua yhteyttä käyttäen.
Tietojen käyttöä valvotaan lokitiedostojen
avulla. Lokitiedostojen käyttöoikeus on
ainoastaan niillä henkilöillä, joiden
tehtäviin kuuluu tietojen käytön valvonta.

3. Yleiset organisatoriset suojausperiaatteet
-

-

Henkilötietoja käsitteleviltä henkilöiltä
edellytetään erillistä
salassapitositoumusta.
Salassapitomääräysten rikkominen on
rangaistavaa.

11. Rekisteröidyn oikeus pyytää pääsy häntä
itseään koskeviin tietoihin sekä oikeus pyytää
henkilötietojen oikaisemista, poistamista tai niiden
käsittelyn rajoittamista

Oikeudet määräytyvät yleisen tietosuojaasetuksen 13 artiklan mukaisesti.

12. Rekisteröidyn oikeus vastustaa käsittelyä
sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa muiden, kuin
yhdistyslain 11 §:stä johtuvien tietojen käsittelyä.
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13. Rekisteröidyn oikeus peruuttaa suostumus
milloin tahansa (mikäli käsittely perustuu
suostumukseen)

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa
suostumuksensa niiden tietojen käsittelyyn, jotka
eivät johdu yhdistyslain 11 §:stä tai kirjanpitolain 2
luvun 10 §:stä.

14. Rekisteröidyn oikeus saattaa asia
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

Rekisteröidyllä on tietosuojalain (1050/2018) 21
§:n nojalla oikeus saattaa asia
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos hän
katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen
käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

15. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

Ajantasaiset tietosuojavaltuutetun yhteystiedot
ovat saatavissa osoitteessa:
www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

