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Tietosuojaseloste
Itä-Suomen yliopiston terveys- ja yhteiskuntatieteiden opiskelijat TERHO ry:n (y 3039514–6) (jäljempänä
Terho ry) tietosuojaseloste jäsenrekisteristä.
Yhdistetty informointiasiakirja (yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 art. 13–14) ja seloste
käsittelytoimista (art. 30).

1. Rekisterinpitäjä
Itä-Suomen yliopiston terveys- ja yhteiskuntatieteiden opiskelijat TERHO ry
Itä-Suomen yliopisto
Kuopion kampus
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos
PL 1627, 70211 Kuopio
Yhteyshenkilönä toimii Heidi Vallius (hvallius@student.uef.fi).

2. Rekisterin nimi
Terho ry:n jäsenrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään yhdistyslain (503/1989) velvoitteesta ylläpitää jäsenrekisteriä.
Jäsenrekisterin käyttötarkoitus on:
•
•
•
•
•
•

Jäsenluettelon ylläpitäminen
Jäsentietojen hallinnointi
Jäsenviestintä yhdistystoiminnasta
Jäsenviestintä yhdistyksen markkinoinnista
Varainhankinta
Jäsenpalveluiden hallinnointi

4. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia yhdistyksen jäsenen
henkilötietoja:
•

Rekisteröidyn perustiedot: Etu- ja sukunimi
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•
•

Rekisteröidyn yhteystiedot: Sähköpostiosoite ja kotipaikkakunta
Rekisteröidyn opiskelijatiedot: Pääaine Itä-Suomen yliopistossa

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäseneltä itseltään jäseneksi liittymisen yhteydessä tai jäsenen hänen jäsentietojaan
päivittäessään.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Jäsentietoja tallennetaan Terho ry:n jäsenrekisteriin, jonka toteuttaa Vitec Avoine Oy
(sähköinen Yhdistysavain-rekisteri). Tietoja käytetään Terho ry:n toimesta kohdassa kolme
(3) kuvatuilla tavoille. Sähköiseen jäsenreksiteriin on pääsy vain yhdistyksen hallituksen
nimetyillä henkilöillä.
Jäsenen ilmoittautuessa Terho ry:n tapahtumaan voidaan jäsentiedoista jäsenen nimi,
sähköpostiosoite ja tieto Terho ry:n jäsenyydestä sekä muu jäsenen itsensä ilmoittautumisen
yhteydessä antama tieto voidaan luovuttaa opiskelijatapahtumissa yhteistyötahoille.
Jäsenen sähköpostiosoite siirretään Itä-Suomen yliopiston Mailman -sähköpostilistojen
hallinnointiohjelmaan. Sähköpostilistaa hallinnoi yhdistyksen nimetty vastuuhenkilö.
Terho ry on varmistanut, että yhdistyksen käyttämät palveluntarjoajat noudattavat
tietosuojalainsäädäntöä. Terho ry käyttää säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:
•
•

Vitec Avoine Oy (Yhdistysavain-rekisteri)
Itä-Suomen yliopiston Mailman postilista

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Yhdistys ei luovuta jäsenrekisterin tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat
Henkilörekisterin tietoja säilytetään salasanasuojatusti Vitec Avoine Oy:n toteuttamassa ja
ylläpitämässä sähköisessä Yhdistysavain -rekisterissä. Rekisterin tietoja ei säilytetä fyysisessä
muodossa. Sähköiseen järjestelmään on pääsy vain eriksensä nimetyllä henkilöllä
yhdistyksen hallituksesta. Rekisterinkäsittelijältä edellytetään riittävää tietoutta
tietosuojakäytännöistä. Pääsyoikeudet rekisteriin ja niiden tarpeellisuus arvioidaan
säännöllisesti. Sähköisen rekisterin salasana vaihdetaan säännönmukaisesti.
Rekisterin jäsenen henkilötiedot poistetaan jäsenen ilmoittaessaan irtisanoutuminen
yhdistyksestä.
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7. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja
vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikä sille on lailliset perusteet.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumuksensa tai muuttaa sitä.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää
tietojen käsittelyn rajoittamista, sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä
valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointitarkoituksiin.
Rekisteröidyn tulee esittää pyyntönsä kirjallisesti tai sähköpostitse kohdassa yksi (1)
nimetylle yhteyshenkilölle tai yhdistyksen puheenjohtajalle.

