Senilex ry
Senilex ry:n tietosuojaseloste
Tämä Tietosuojaseloste kertoo, kuinka Senilex ry kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja jäsensuhteen
hoitamisen ja jäsenpalvelujen yhteydessä. Henkilörekisterit jaetaan seuraaviin ryhmiin: jäsenrekisteri, sähköpostirekisteri sekä muu Senilex ry:n toiminta ja palvelut.
Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 23.11.2020 rekisteriasioiden yhteyshenkilön osalta. Senilex ry:llä on oikeus muuttaa sitä. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.senilex.fi, josta löydät myös viimeisimmän version selosteesta.
Rekisterinpitäjä
Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on Senilex ry.
Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Senilex ry (yhdistysrekisterinumero 182.288, kotipaikka Turku),
Osoite: c/o Antti Vaaja, Tallbergin Puistotie 14 A 3, 00200 Helsinki
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Nimi:
Senilex ry:n sihteeri, Antti Vaaja
Osoite:
Tallbergin Puistotie 14 A 3, 00200 Helsinki
Sähköposti: senilex-asiointi@outlook.com
Puhelin:
040 833 2516
1)

REKISTERIN NIMI: JÄSENREKISTERI

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Senilex ry:n yhdistyslain mukainen velvoite pitää
yllä jäsenluetteloa, yhdistyksen ja rekisteröidyn henkilön välinen jäsensuhde (sopimus), yhdistyksen oikeutettu etu ja velvoite huolehtia jäsenpalveluista, jäsenviestinnästä sekä vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden palveluista ja viestinnästä, jäsenmaksuperinnästä ja muusta varainhankinnasta. Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamista ja jäsensuhteen hoitamista varten.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on huolehtia yhdistyksen lakisääteisistä velvoitteista
(esim. kirjanpito) sekä tuottaa jäsenpalveluita, jäsenviestintää, muuta yhdistystoimintaan ja
sidosryhmiin liittyvää tiedottamista, toteuttaa jäsenmaksulaskutus ja muuta varainhankintaa
sekä huolehtia yhdistyksen tiedotteiden postituksesta jäsenille, sidosryhmille ja tilaajille.
Jäsenrekisterin tietoja voidaan käyttää yhdistyksen omaan tai yhdistyksen yhteistyökumppaneiden lukuun tapahtuvaan suoramarkkinointiin sekä tilastointitarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille suoramarkkinointia varten.
Rekisterinpitäjä voi ulkoistaa jäsenrekisterin ylläpitoon sekä jäsenrekisterin tietojen käsittelyyn liittyvää toimintaa kolmannelle taholle.
Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot: henkilön nimi ja entinen sukunimi, syntymäaika (ei
kuitenkaan henkilötunnusta), osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, opintojen aloittamis- ja
päättämisvuosi, halukkuus luennoimiseen ja luennoimisteemat, mahdolliset muut tutkinnot ja
auskultointi, jäsenyyttä koskevat tiedot (kuten jäsenlaji), jäsenmaksutiedot, markkinointi- ja
luovutuskiellot ja/tai –suostumukset sekä muut mahdolliset jäsenrekisteriin ilmoitetut tiedot.

Senilex ry
Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet
Jäsentietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan sekä enintään lain tai toiminnan tarpeen määräämän ajan (esim. kirjanpitovelvoitteet) jäsenyyden päättymisen jälkeen. Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään, kunnes suostumus peruutetaan.
Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö
huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin
nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.
Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja Flo Apps Oy). Järjestelmä täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Sitä monitoroidaan ympäri vuorokauden. Jäsentietojen tietoturvasta on huolehdittu muun
muassa seuraavasti: 1. Verkkoliikenne on SSL-suojattu. 2. Salasanat säilytetään järjestelmässä
kryptattuina. 3. Kriittiset operaatiot tallennetaan järjestelmälogeihin.

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)
Talletettavat tiedot saadaan pääsääntöisesti henkilöltä itseltään hänen rekisteröityessään Senilex ry:n jäseneksi, päivittäessään jäsentietojaan tai osallistuessaan Senilex ry:n toimintaan
tai Turun yliopiston ylläpitämistä tietokannoista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa rekisterin käyttötarkoituksen perustuvan syyn nojalla henkilötietolain sallimissa puitteissa Senilex ry:n yhteistyökumppaneille, kuten esimerkiksi Turun yliopistolle, Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry:lle, vuosikurssien yhdyshenkilöille ja sivustojen ylläpitoon tai jäsenrekisteriin liittyvien palveluiden tarjoajille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei pääasiassa luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle muuten paitsi Flomembers-jäsenrekisteristä lähtevät sähköpostiviestit ja tekstiviestit välitetään yhdysvaltalaisten palvelimien kautta. Jäsenrekisteristä lähetetään jäsenlaskut sähköpostitse. Jos tietoja luovutetaan
EU:n tai ETA:n ulkopuolella, näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista
rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016), mukaisesti.

Yhdistyksen tiedotusta varten olevaa sähköpostilistaa koskien on erillinen rekisteriseloste
tässä tietosuojaselosteessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä
ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkkinä mainittakoon, että rekisteritietoja
pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Senilex ry
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus

-

saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
tarkastaa itseä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot pyydettäessä myös koneluettavassa muodossa
vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai päivittää ja muuttaa omia tietoja
oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedon poistamista, mikäli sille
on lailliset perusteet
peruuttaa antamansa suostumus tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin
kuin käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista
tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.
milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön sekä tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen /
aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.
2) REKISTERIN NIMI: SÄHKÖPOSTILISTA SENILEX@LISTS.UTU.FI
Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus
Senilex ry liittää nimiä ja sähköpostiosoitteita yhdistyksen viralliselle tiedotussähköpostilistalle senilex@lists.utu.fi. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Senilex ry:n oikeutettu etu
ja velvoite huolehtia jäsenpalveluista ja jäsenviestinnästä sekä muuta yhdistystoimintaan ja
sidosryhmiin liittyvää tiedottamista. Rekisteröity on lisäksi antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.
Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Sähköpostilistalla ovat sähköpostiosoite ja nimi. Lisäksi järjestelmässä luodaan salasana ja
valitaan kieli.
Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet
Vanhentuneet ja virheelliset tiedot hävittämiseen sähköpostilistalta on ohjelmoitu automaattinen protokolla, jos sähköpostiosoite ei toimi. Lisäksi tiedot poistetaan viipymättä, jos rekisteröitynyt henkilö sitä pyytää.
Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)
Talletettavat tiedot saadaan pääsääntöisesti henkilöltä itseltään hänen rekisteröityessään Senilex ry:n jäseneksi tai päivittäessään jäsentietojaan ja pyytäessään postituslistalle pääsyä.
osallistuessaan Senilex ry:n toimintaan tai Turun yliopiston ylläpitämistä tietokannoista.

Senilex ry
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Kun sähköpostia lähetetään, vastaanottajat eivät näe toistensa tietoja. Tietoja ei luovuteta yhdistyksen tai Turun yliopiston IT-toimihenkilöiden ulkopuolelle.
Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Sähköpostijärjestelmässä käsiteltävät tiedot
sijaitsevat Turun yliopiston palvelimilla.
Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot rekisteröidään Turun yliopiston ylläpitämään Mailman-järjestelmään
senilex@lists.utu.fi-listan tilaajiksi. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina.
Tämän lisäksi pääsy tietoihin on Turun yliopiston IT-palveluiden henkilökunnalla.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus
-

saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
tarkastaa itseä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot pyydettäessä
vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai päivittää ja muuttaa omia tietoja
oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedon poistamista, mikäli sille
on lailliset perusteet
peruuttaa antamansa suostumus tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin
kuin käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista
tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.
milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön sekä tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen /
aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. Lisäksi Mailman-järjestelmä lähettää säännöllisesti muistutuksen sähköpostilistasta rekisteröityneelle, ja
muistutussähköpostissa on linkki sähköpostiosoitteen muuttamiseen ja poistamiseen itse.
3) REKISTEREIDEN NIMI: Muu Senilex ry:n toiminta ja palvelut
Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus
Senilex ry järjestää tapahtumia ja muuta vapaamuotoista toimintaa, pitää yhteyttä Lex ry:hyn
ja omiin alumneihinsa, solmii sopimuksia, laatii kyselyitä ja palkitsee ansioituneita opiskelijoita tai valmistuneita. Näiden toimintojen yhteydessä kerättyjä tietoja käytetään käytännön
järjestelyjen mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi toteuttamiseksi ja palvelujen tarjoamiseksi.
Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Senilex ry:n vapaamuotoisessa toiminnassa kerätään tapauskohtaisesti tietoja, jotka ovat tarpeellisia toiminnan kannalta.

Senilex ry
-

Tietojen alkuperä: henkilöltä itseltään
Säilytysaika: Tapahtuman tai toiminnan päättymiseen tai esimerkiksi mahdollisen osallistujan maksusuorituksen varmistumiseen saakka.
Mahdolliset vastaanottajat: tapahtuman järjestävät toimijat, mikäli se on tarpeellista tapahtuman hallinnoimiseksi; tarpeellinen hallintohenkilökunta, kuten tapahtuman vastaanottohenkilöstö
Mahdolliset siirrot kolmansiin maihin: Tietoja voidaan tallentaa tai siirtää kolmansiin
maihin teknisellä välineellä tarkoituksenmukaisuuden vuoksi.

Henkilötietoryhmät
a) Tapahtumatiedot: osallistujatiedot (koulutuksista ja muista tapahtumista, joista ei peritä
maksua).
Peruste: suostumus 6 art 1k a), allergiatietojen osalta 9 art 2k a)
Tiedot: nimen lisäksi mm. puhelinnumero, ruokavaliot; nimi, sähköpostiosoite, ja allergiat.
b) Tiedot yhteistyökumppaneista/sopimuskumppaneista:
Peruste: käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity
on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.
Tiedot: yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
c) Palkitsemiset: stipendit ja lausunnot stipendeistä
Peruste: käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi (oikeutettu etu)
Tiedot: Huomionosoitusten saajiksi ehdotettujen ja valitun nimet, sähköpostiosoitteet, saajan
tilinumero ja esittäjän perustelut huomionosoitukselle.
Pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus
Senilex ry:n muuhun toimintaan osallistuvalla on oikeus saada itselleen hänestä kerätyt tiedot
sekä oikaista niissä mahdollisesti ilmenevät virheet. Tietoja ei voi vaatia poistettavaksi tai niiden käsittelyä rajoitettavaksi niin kauan kuin toiminta kestää ilman, että henkilö samalla luopuu oikeudestaan saada kyseinen palvelu, tuote tai oikeus. Tässäkin tapauksessa kaikki kyseisen henkilön tuohon ajankohtaan mennessä syntyneet sitoumukset pysyvät.
Tietojen siirto kolmansiin maihin
Jos tietoja siirretään kolmansiin maihin, siitä ilmoitetaan tietoja kerättäessä. Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää järjestelmää tai pilvipalvelua, joka tallentaa tiedot EU:n ulkopuolelle.
Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja
vapauksien varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016), mukaisesti.
Tietojen poistamiseen suunnitellut määräajat
Tietoja säilytetään kussakin tapauksessa sen ajan kuin on tarpeen palvelun tai toiminnan suorittamiseksi, minkä jälkeen tuhotaan sellaiset tiedot, jotka eivät sisälly arkistoitavaan materiaaliin. Senilex ry:n hallinnossa syntyvä dokumentaatio arkistoidaan kirjanpitolainsäädännön ja
yhdistyslainsäädännön puitteissa.
Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Senilex ry
Henkilötietoja voidaan kerätä henkilön suostumuksella millä tahansa välineillä. Kerättyjä tietoja kuitenkin käsitellään, siirretään ja tallennetaan ainoastaan alkuperäistä keräysmenetelmää
vastaavilla tai suojatummilla välineillä.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus
-

saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
tarkastaa itseä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot pyydettäessä
vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai päivittää ja muuttaa omia tietoja
oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedon poistamista, mikäli sille
on lailliset perusteet
peruuttaa antamansa suostumus tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin
kuin käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista
tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.
milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön sekä tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen /
aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

