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Rekisteriseloste - jäsenrekisteri
Tämä on yhdistyksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.11.2017. Viimeisin muutos
31.07.2018.

Rekisterin pitäjä
Suomen tubettajat ry, y-tunnus: 2851110-1
Fredrikinkatu 61 6 krs.
00100 Helsinki
suomentubettajat.fi

Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri

Rekisterin vastuuhenkilö
Heli Järvenpää, toiminnanjohtaja, heli@suomentubettajat.fi

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyyn
Jäsenrekisterin tarkoitus on pitää jäsenlistaa henkilöistä, jotka kuuluvat
yhdistyksen jäseniksi ja kannatusjäseniksi.
Perustana yhdistyslaki
Henkilö liittyy yhdistyksen jäseneksi tai kannatusjäseniksi täyttämällä
liittymislomakkeen, jossa kerätään henkilötietoja.

Rekisterin sisältö ja käyttötarkoitus
●

●
●

●

Yhdistyksen jäsenen nimi ja kotipaikka: henkilötietojen käsittely on tarpeen
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen
jäsenistä on pidettävä luetteloa, johon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen
nimi ja kotipaikka.
Sähköposti: avulla yhdistyksen jäseniä tiedotetaan sähköisen jäsenkirjeen avulla
yhdistyksen toiminnasta.
Syntymäpäivä: Ikä on yksi jäsenyyden myöntämisen kriteeri. Syntymäpäivää
käytetään jäsenpalveluiden parantamiseen. Sitä voidaan käyttää mm.
tiedottamiseen eri ikäryhmille. Yhdistyksellä on myös oma 30+ ryhmänsä.
YouTube-kanavaan liittyvä tieto (YouTube-kanavan nimi ja osoite, viimeisimmän
videon julkaisu, videoiden määrä ovat osa jäsenyyden myöntämisen kriteereitä.
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●
●

●
●
●

Videoiden aihetta/genreä, tilaajamäärää sekä muita YouTubesta löytyvää tietoa
käytetään jäsenpalveluiden kehittämiseen.
Puhelinnumerolla voidaan olla yhteydessä yksittäisiin jäseniin kiireisissä asioissa.
Kirjanpitoaineistoon sisältyvät tiedot: henkilötietojen käsittely on tarpeen
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Kirjanpitolain mukaan muun muassa
tositteet on säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana
tilikausi on päättynyt.
Edustama organisaatio (vain kannatusjäsenet) tietoa käytetään toiminnan ja
viestinnän suunnitteluun ja seurantaan
Hallitus- ja toimihenkilövuodet sekä tehtävät (vain hallitus ja toimihenkilöt)
käytetään toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen
Kaikkia yllä mainittuja tietoja saatetaan käyttää myös jäsenpalveluiden
kehittämiseen, toiminnan suunnitteluun ja seurantaan, viestinnän suunnitteluun ja
kohdentamiseen, jäsenkannan analysointiin.

Mistä tietoja kerätään?
Tietoja kerätään jäsenrekisterilomakkeella sekä henkilön omalla ilmoituksilla.
YouTube-kanavaan liittyvää tietoa saatetaan kerätä ja päivittää myös YouTubesta.

Henkilötietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Rekisterin sisäinen käyttö
Vain toiminnanjohtajalla ja hallituksen puheenjohtajalla on oikeus tarkastella koko
jäsenrekisteriä. Hallitus voi myös myöntää hallituksen jäsenelle oikeuden
tarkastella jäsenrekisteriä, esimerkiksi jäsenviestinnän toteuttamiseksi. Hallituksen
jäsenillä on oikeus nähdä jäsenluettelo, jossa on listattu yhdistyksen jäsenet ja
heidän kotikuntansa sekä YouTube-kanavansa. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen
jäsenelle on pyydettäessä oikeus nähdä jäsenluettelo, jossa on listattu yhdistyksen
jäsenet ja heidän kotikuntansa.

Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys
Henkilörekisteriä säilytetään sellaisessa paikassa, johon vain yhdistyksen
toiminnanjohtajalla, puheenjohtajalla sekä mahdollisesti nimetyillä hallituksen
jäsenillä on pääsy. Jäsenen erotessa, hänen tietonsa poistetaan jäsenrekisteristä
välittömästi.

2

Y-tunnus: 2851110-1
suomentubettajat.fi

Henkilötietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin.
Tiedonsiirto on välttämätöntä, koska tietoja käsitellään osin Googlen pilvipalveluilla
(mm. sähköposti ja Google Drive) sekä sähköpostiviestinnän työkaluilla. Tiedot
siirretään turvallisesti ja lainmukaisesti EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy
Shield -järjestelyn puitteissa tietosuojan riittävyyttä koskevan komission päätöksen
mukaisesti.

Mitä henkilötietoihin liittyviä oikeuksia minulla on?
●

●

●

Sinulla on oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää
kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai
vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia
varten. Voit lähettää pyynnön sähköpostitse tai poistua sähköpostilistalta suoraan
sähköpostissa olevasta linkistä.
Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan yleistä tietosuoja-asetusta.
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