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Suomen tietokirjailijat ry:n tietosuojaseloste / jäsenrekisteri 

Laadittu: 23.5.2018 

 

1. Rekisterinpitäjä SUOMEN TIETOKIRJAILIJAT RY 

0635583-0 

Mariankatu 5, 3 krs. 00170 Helsinki 

toimisto[at]suomentietokirjailijat.fi 

2. Yhteyshenkilö 

rekisteriä koskevissa 

asioissa 

Järjestösihteeri Marianne Kuukka 

Mariankatu 5, 3 krs. 00170 Helsinki 

toimisto[at]suomentietokirjailijat.fi 

3. Rekisterin nimi Suomen tietokirjailijat ry:n jäsenrekisteri 

4. Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavanlaisia, rekisteröidyn antamia tietoja: 

- Nimi, aikaisemmat nimet, taiteilijanimi 

- Henkilötunnus. Henkilötunnus rekisteröidään jäseniltä apurahan ja 
tunnustuspalkintojen saajien oikeusturvan varmistamiseksi. Suomen tietokirjailijat ry:llä 
on lisäksi lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa mm. apurahansaajien henkilötunnukset 
Verohallinnolle maksettujen apurahojen vuosi-ilmoitusaineistossa sekä 
Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle apurahan saajien sosiaaliturvan 
valvontailmoitusaineistossa. 

- Sukupuoli 

- Lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja postiosoitteen maa 

- Kotipaikka 

- Puhelinnumero tai -numerot 

- Sähköpostiosoite 

- Mahdollinen kotisivun osoite 

- Nimi- ja osoitetietoihin liittyvät lisätiedot 

- Mahdollinen työpaikka 

- Oppiarvo ja ammatti 
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- Kirjailijaluokitus 

- Tiedonalat, joilta kirjoittaa 

- Julkaisut tietoteokset ja julkaistujen teosten mahdollisten työryhmien jäsenet 
jäseneksi hakemisen hetkellä 

- Ammattimaisuus ja julkaisumuodot jäseneksi hakemisen hetkellä 

- Mahdolliset yhdistykseltä saadut tunnustuspalkinnot 

 

Lisäksi rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavanlaisia, jäsenyyteen liittyviä tietoja: 

- Jäsenyyden laji (varsinainen jäsen, kunniajäsen, seniorijäsen, ei-jäsen) 

- Jäsen- ja seniorijäsenhakemuksen käsittelyyn liittyvät tiedot 

- Jäsennumero 

- Yhteydenottoihin liittyvät keskeneräiset asiat 

- Päivämäärä, jolloin hyväksytty jäseneksi 

- Mahdollinen eropäivä 

- Mahdollinen eron syy 

 

5. Henkilötietojen  

käsittelyn 

tarkoitus 

Yhdistyksen jäsenten henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:  

- yleisten jäsenasioiden hoitaminen, jäsentiedotus kirjeitse sekä sähköisesti, 
tunnustuspalkintojen jakaminen, jäsenmaksulaskujen lähettäminen sekä jäsenille 
tarkoitettujen apurahojen myöntäminen. 

Yhdistyksen entisten jäsenten henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa 
käyttötarkoituksissa: 

- oikeutettujen etujen varmistaminen henkilön mahdollisesti uudelleen liittyessä 
jäseneksi (esimerkiksi myöhempi seniorijäsenyyden myöntäminen).  

 

6. Henkilötietojen 
käsittelyn 
oikeusperusteet 

Henkilötietojen käsittely edellyttää aina, että käsittelylle on laissa säädetty 
käsittelyperuste. Jäsenrekisteriin tallennettujen tietojen käsittelyn perusteena on 
rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen 
merkitykselliseen suhteeseen (yhdistyksen jäsenyys tai entinen jäsenyys). 
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7. Henkilötietojen 
säilytysaika 

Rekisteröidyn tietoja säilytetään kunnes rekisteröidyn ja Suomen tietokirjailijat ry:n 
välisen merkityksellisen suhteen voidaan katsoa päättyneen. Yhdistyksen jäsenyyden 
päättymisen jälkeen tietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröidyllä on mahdollisuus 
hakea jäseneksi uudelleen, ellei rekisteröity erikseen pyydä tietojen poistamista. 

8. Lähteet, joista 
tietoja kerätään 

Henkilörekisterin tietolähteinä toimivat rekisteröidyt itse liittyessään jäseneksi 
yhdistykseen tai päivittäessään jäsentietojaan.  Yhdistys ottaa vastaan myös omaisten 
tietoja jäsenten poismenosta sekä seuraa tämän osalta myös lehdistöä.  

9. Henkilötietojen 
luovuttaminen ja 
siirtäminen 

Uuden jäsenen tiedot voidaan rekisteröidyn suostumuksella luovuttaa 
tekijänoikeusjärjestö Sanastolle. Muuten henkilötietoja ei luovuteta kolmansille 
osapuolille. 

Tietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa yhteistyökumppanille tietosuojalainsäädännön 
mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Henkilötietoja voidaan siirtää 
yhteistyökumppaneille tätä tarkoitusta varten. 

10. Tietojen siirto 
kolmanteen maahan 
sekä EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Henkilötietoja säilytetään Suomessa sijaitsevalla palvelimella. Henkilötietoja ei siirretä 
EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

11. Rekisterin 
suojauksen periaatteet 

Käyttöoikeus sähköiseen jäsenrekisteriin on vain nimetyillä henkilöillä. 

Sähköinen rekisteri on suojattu: 

- mahdollistamalla tietojen käsittely vain asianmukaisella käyttäjätunnuksen ja 
salasanan kombinaatiolla kirjautuneille. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin 
käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman 
suppea käyttöoikeus. 

- varmuuskopioimalla rekisteri säännönmukaisesti. 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa ja valvotussa tilassa rekisterinpitäjän 
toimipaikassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. 

12. Tarkastusoikeus ja 
oikeus vaatia tietojen 
korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa kaikki itseään koskevat Suomen tietokirjailijat ry:n 
rekistereissä olevat tiedot ja pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan mahdolliset 
virheelliset tiedot. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti kohdassa 2. mainitulle 
yhteyshenkilölle. 
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13. Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Tietojen poistaminen 
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu, joka perustuu yhdistyksen 
jäsenyyteen. Henkilötietojen käsittely on jäsenyyden edellytys. 

Entisellä jäsenellä on oikeus pyytää kaikkien tietojensa poistamista. Poistamispyyntö on 
tehtävä henkilökohtaisesti kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle. 

Tietojen siirtäminen 
Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään 
rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on 
oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja 
oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle 
(Tietosuojavaltuutetun toimisto), jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan 
soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

 


