
     TIETOSUOJASELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  25.5.2018 
 
 
1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Ressut ry 

Osoite 

c/o Ressun Lukio, Kalevankatu 8-10, 00120 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

pj@ressut.net 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
Petri Stenman 
Osoite 

c/o Ressun Lukio, Kalevankatu 8-10, 00120 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

pj@ressut.net 

3 
Rekisterin 
nimi 

Ressut ry:n jäsenrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8§:n perusteella jäsenyyden hoitamiseksi,  tilaisuuksiin 
osallistumisen järjestämiseksi, Studia Ressun puhujien rekisteröimiseksi, jäsenistölle kohdistuvaan 
tiedottamiseen ja jäsenmaksujen keräämiseen.  
 
 
 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Etu- ja sukunimi, yhteystiedot (katuosoite, sp-osoite ja puhelinnumero), jäsenrooli (varsinainen, 
ainaisjäsen tai opiskelija), liittymispäivä, jäsenstatus, markkinointiviestit (voiko lähettää vai ei), 
viitenumero (jäsenmaksua varten), kuvien/videoiden käyttölupa, kouluvuodet, opiskelupaikka,  
työnantajatiedot, jäsenmaksut ja muut jäsenen ilmoittautumislomakkella mahdollisesti antamat tiedot.  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Jäsenhakemukset ja osoitemuutosilmoitukset. Lisäksi ilmoittautumiset yhdistyksen järjestämiin 
tapahtumiin. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

 Henkilötietoja ei luovuteta  säännönmukaisesti kenellekään.        

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Aineistoa ei säilytetä manuaalisesti. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

ATK:lla käsiteltävien tietojen osalta käyttöoikeudet on rajattu nimetyille hallituksen jäsenille sekä 
yhdistyksen toimihenkilöille. Suojaus on perustuu annettuun käyttäjätunnukseen ja itse valittuun 
salasanaan. Jäsenrekisteri on toteutettu palvelulla, jonka palvelimet sijaitsevat Suomessa lukitussa ja 
valvotussa konesalitilassa  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Pääsääntöisesti jokaisella jäsenellä on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee 
tehdä osoitteella pj@ressut.net. Lisätietoja tarkastusoikeudesta: www.tietosuoja.fi/1676.htm. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä osoitteella 
pj@ressut.net. Lisätietoja tietojen korjaamisesta: www.tietosuoja.fi/1676.htm. 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Henkilö voi kieltää palvelua käyttävän yhdistyksen lähettämästä hänelle sähköisiä 
markkinointiviestejä joko tekemällä kiellon ilmoittautuessaan yhdistyksen jäsenrekisteriin tai 
tekemällä kiellon vastaanottamaansa markkinointiviestiin lisätyn linkin avulla tai pyytämällä 
yhdistyksen edustajaa (osoitteella pj@ressut.net) lisäämän kiellon palvelussa hänen puolestaan. 
Pääsääntöisesti tämä kielto tulee tehdä kun henkilö ilmoittautuu yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen 
lähettämät markkinonitiviestit koskevat lähinnä yhdistyksen omien jäsenien tekemien teoksia (esim 
kirjat) tai esityksiä (esim konsertit). 

 


