
    

 

Tietosuojaseloste    1 (2) 

 

Laadittu: 12.5.2020 
 

 

 
 

Tietosuojaseloste Julkishallinnon tarkastajat ry  

 
1. Rekisterin nimi 
 

 
Julkishallinnon tarkastajat ry:n jäsenrekisteri 

 
2. Rekisterinpitäjä 
 

 
Julkishallinnon tarkastajat ry 
Y-tunnus 1022065-6 
Kotipaikka: Helsinki 
 

 
3. Rekisterin 

vastuuhenkilö 

 
Yhdistyksen puheenjohtaja Virpi Ala-aho 
 

 Puh. 046 – 877 2801 
etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 

 
4. Rekisterin 

yhteyshenkilö 

 
Sihteeri 
Katri Ranta 
  

 sihteeri@julkishallinnontarkastajat.fi 

 
5. Tietosuojavastaava 

 
Sihteeri  
Katri Ranta 
 

 

 
6. Henkilötietojen 

käsittelyn 
tarkoitukset ja 
käsittelyn 
oikeusperuste 

 

 
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain 
(503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa 
varten tarpeelliset tiedot. 
 
Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään jäsenyyden hoitoon liittyvissä 
tehtävissä: 
- jäsentietojen ylläpito ja hallinta 
- jäsenmaksujen laskutus ja perintä 
- jäsentiedotteiden, -kutsujen ja –kirjeiden postitus 
- yhteydenpito yhdistyksen jäseniin 
- muut yhdistyksen säännöissä mainitut ja sääntöjen mukaan tehtyjen 
päätösten mukaiset tarpeelliset tehtävät 
 

 
7. Rekisterin 

tietosisältö  
 
 

 
Nimi- ja yhteystiedot (sähköpostiosoite) 
Laskutustiedot 
Tieto työnantajasta 
Oppiarvo/asema työnantajan organisaatiossa 
 

 
8. Henkilötietojen 

tietolähteet 

 
Jäsenten tekemien ilmoitusten ja muutosilmoitusten perusteella 
ylläpidettävä rekisteri. 
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9. Tietojen siirto, 

luovuttaminen ja 
vastaanottajat 

 
Rekisterissä olevia tietoja käytetään vain yhdistyksen omassa 
toiminnassa. 
 
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle. 
 

 
10. Tietojen säilytysajat 
 

 
Henkilötietoja säilytetään lakisääteisten säilytysaikojen mukaisesti. 

 
11. Rekisterin 

ylläpitojärjestelmät ja 
suojauksen 
periaatteet 

 
 

 
A. Manuaalinen aineisto 
Säilytys lukitussa tilassa. 
 
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot 
Tiedot on suojattu ulkopuolisilta ja käyttöoikeudet on rajattu organisaation 
sisällä. 
 

 

 
12. Tietojen 

tarkastusoikeus 
 
 

 

 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että 
häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. 
Rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.  
 
Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka 
tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.  
 
Omien tietojen tiedonsaantipyynnön perusteella sekä EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15–
22 ja 34 artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia. 
 

 
13. Oikeus tiedon 

oikaisemiseen 

 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman 
aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 
 
Puutteelliset tiedot rekisteröidyllä on oikeus saada täydennetyiksi.  
 

 
14. Muut mahdolliset 

oikeudet 

 
Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetus art. 17) 
 
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä 
koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin 
tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 1 kohdan alakohdissa säädetyistä 
edellytyksistä täyttyy. Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos 
lakisääteisen velvoitteen noudattaminen edellyttää tietojen käsittelyä tai 
jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai 
rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. 
 
Jos tietojenkäsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus 
peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. 

 


