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Suomen tietokirjailijat ry:n tietosuojaseloste / sidosryhmärekisteri 

Laadittu: 24.5.2018 

 

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 sidosryhmärekisteri 

4. Rekisterin 
tietosisältö 

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavanlaisia tietoja: 

- Nimi 

- Sähköpostiosoite 

5. Henkilötietojen  

käsittelyn 

tarkoitus 

Rekisteröidyn tietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:  

- Yhdistyksen sidosryhmäviestinnän hoitaminen (tiedotteiden, kutsujen ja vastaavien 
lähettäminen). 

 

6. Henkilötietojen 
käsittelyn 
oikeusperusteet 

Henkilötietojen käsittely edellyttää aina, että käsittelylle on laissa säädetty 
käsittelyperuste. Sidosryhmärekisteriin tallennettujen tietojen ensisijaisena 
käsittelyperusteena on henkilön suostumus, rekisteröidyn ja yhdistyksen välinen 
merkityksellinen suhde tai muu asiallinen yhteys. 

7. Henkilötietojen 
säilytysaika 

Rekisteröidyn tietoja säilytetään, kunnes rekisteröidyn ja Suomen tietokirjailijat ry:n 
välisen merkityksellisen suhteen voidaan katsoa päättyneen, tietojen voidaan katsoa 
vanhentuneen tai rekisteröity itse pyytää tietojen poistamista. 

8. Lähteet, joista 
tietoja kerätään 

Tiedot kertyvät yhdistyksen normaalissa toiminnassa tai tiedot voidaan saada henkilöltä 
itseltään. 
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9. Henkilötietojen 
luovuttaminen ja 
siirtäminen 

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 EU:n 
tai ETA:n ulkopuolelle 

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. 

Manuaalista aineistoa ei ole. 

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. 

13. Muut 
henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvät 
oikeudet 

Tietojen poistaminen 
Rekisteröidyllä 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. 

 


