
Suomi-Venäjä-Seuran Kangasalan osaston tiedoterekisterin
tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Suomi-Venäjä-Seuran Kangasalan osasto ry 
Osoite: Mäntyveräjäntie 3 C 26, 36200 Kangasala
Puhelin: 040 5738649
Sähköposti: kangasala.svs@gmail.com
Yhteyshenkilö: Tiedottaja Vesa Ruuska

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä  käsitellään  niitten  henkilöiden  henkilötietoja,  jotka  ovat  ilmoittaneet  haluavansa
yhdistyksen tiedotteita (Rekisteröity).

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on yhdistyksen tiedotteiden jakaminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn antamaan lupaan käsitellä hänen tietojaan. 

4. Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisterissä käsitellään tiedotelistalle  olevien henkilöiden henkilö-  ja  yhteystietoja.  Näitä tietoja
ovat

- Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
- Rekisteröidyn sähköpostiosoite
- Rekisteröidyn postiosoite
- Tieto siitä haluaako Rekisteröity tiedotteet sähköpostilla ja/vai normaalipostina.

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti  käsiteltävät  henkilötiedot  on  suojattu  ja  tallennettu  yhdistyksen  tiedottajan
tietokoneelle ja Google-tilille,  joihin ei  ole pääsyä muilla henkilöillä.  Tiedottajalla on käytössään
henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat 

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin henkilötietojen käyttöä valvotaan. 

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä kolmansille osapuolille.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä kunnes Rekisteröity haluaa pois tiedoterekisteristä tai Osasto
toteaa, että Rekisteröidylle tiedottamisella ei enää ole perusteita.



9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä  on  oikeus  koska  tahansa  vastustaa  henkilötietojensa  käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Osastolle kanavakohtaisia suoramarkkinointia
koskevia  suostumuksia  ja  kieltoja  (esimerkiksi  kieltää  sähköpostitse  lähetettävät
markkinointiviestit). 

Lisäksi  rekisteröidyllä  on lähtökohtaisesti  oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
milloin tahansa:

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
- saada  pääsy  omiin  tietoihinsa  ja  tarkastaa  itseään  koskevat  Osaston  käsittelemät

henkilötiedot; 
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
- vaatia henkilötietojensa poistamista;
- peruuttaa  suostumuksensa  ja  vastustaa  henkilötietojensa  käsittelyä  siltä  osin  kuin

henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen; 
- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä

perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Osaston oikeutettu etu;
- saada  henkilötietonsa  koneluettavassa  muodossa  ja  siirtää  kyseiset  tiedot  toiselle

rekisterinpitäjälle  edellyttäen,  että  rekisteröity  on  itse  toimittanut  kyseiset  henkilötiedot
Osastolle, Osasto käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella
ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja

- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 

Rekisteröidyn  tulee  esittää  edellä  mainitun  oikeuden  toteuttamista  koskeva  pyyntö  tämän
tietosuojaselosteen  Yhteydenotot-kohdan  mukaisesti.  Osasto  voi  pyytää  rekisteröityä
tarkentamaan  pyyntöään  kirjallisesti  ja  varmentamaan  rekisteröidyn  henkilöllisyyden  ennen
pyynnön  käsittelemistä.  Osasto  voi  kieltäytyä  pyynnön  toteuttamisesta  sovellettavassa  laissa
säädetyllä perusteella. 

10. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen
Euroopan  unionin  jäsenvaltion  valvontaviranomaiselle,  jossa  Rekisteröidyn  asuinpaikka  tai
työpaikka  sijaitsee,  mikäli  Rekisteröity  katsoo,  että  hänen  henkilötietojaan  ei  ole  käsitelty
soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja
muut  yhteydenotot  tulee  lähettää  sähköpostitse  Vesa  Ruuskalle  osoitteeseen
kangasala.svs@gmail.com. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti
alla olevaan osoitteeseen:

Suomi-Venäjä-Seuran Kangasalan osasto ry
Tiedottaja Vesa Ruuska
Mäntyveräjäntie 3 C 26
36200 Kangasala

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 3. 9. 2018.
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