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1
Rekisterinpitäjä

2
Yhteyshenkilö
rekisteriä
koskevissa
asioissa
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen
käsittelyn
tarkoitus

Tietoturvan edistämisyhdistys ry
Uudenmaankatu 14-16 B 20, 05800 Hyvinkää
Tietoturvapassi@gmail.com
Mika Aaltonen
Uudenmaankatu 14-16 B 20, 05800 Hyvinkää
Tietoturvapassi@gmail.com
Tietoturvan edistämisyhdistys ry:n jäsen- ja tutkintorekisteri

Tietoturvan edistämisyhdistys ry:n hallinto pitää yllä jäsenrekisteriä
yhdistyksen toiminnan ja talouden vuoksi. Yhdistys käyttää jäsenten
tietoja jäsensuhteiden hoitamista, jäsenmaksujen, kokouskutsujen,
koulutus- ja tutkintotapahtumien järjestämisen, vuosijulkaisun ja
jäsentiedottamisen käsittelyä ja postittamista varten.
Tutkintotoimintaan liittyen jäsentietoja käyttävät myös tutkintoja
myöntävät oppilaitokset.
Tutkintoihin liittyen yhdistyksen hallinto ylläpitää
tutkintorekisteriä eri oppilaitoksissa suoritetuista
hyväksytyistä/hylätyistä tutkinnoista. Tutkintorekisteriä käytetään
myös oman yhdistyksen tilastolliseen seurantaan.
Jäsen- ja tutkintorekisterin tietoja ei luovuteta kaupallisiin
tarkoituksiin kolmannelle osapuolelle.
Hallituksen jäsenten ja yhteyshenkilön tiedot julkaistaan
nettisivuilla, jos/kun hän on ne hallituksen tietoon toimittanut.

5
Rekisterin
tietosisältö

Jäsenrekisteri: Jäsenen/jäsenyhteisön nimi, yhteyshenkilö, osoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Tutkintorekisteri: Todistusnumero, tutkintotyyppi, suoritus
päivämäärä, suorituspaikka, suorituksen hyväksyntä/hylkäys,
suorittajan nimi, suorittajan syntymäaika, suorittajan osoite,
suorittajan puhelinnumero, suorittajan sähköposti

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Jäsenen/jäsenyhteisön omat ilmoitukset rekisteritietojen lisäämiseksi,
poistamiseksi tai muuttamiseksi.
Jäsenten/jäsenyhteisöjen omat ilmoitukset omiin yhteystietoihin tai
tietojen luovutuskieltoon.
Yhdistyksen hallinnon tai toimihenkilöiden tekemät lisäykset, poistot
tai muutokset.

7
Tietojen
vastaanottajat

Jäsenet/jäsenyhteisöt ja tutkinnonsuorittajat laskutusta,
jäsenpostitusta ja tilastointia varten.
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8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
9
Tietojen
säilytysaika

10
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja
siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin
tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin tiedot on kerätty. Tämän
tietosuojaselosteen mukaisia tietoja säilytetään niin kauan kun
rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja kohdassa 4 kuvattuihin
tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut tiedot poistetaan, kun niiden
käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.
Kohdassa 4 mainitut tahot voivat koostaa sähköisistä järjestelmistä
tulostettuja versioita jäsen/jäsenyhteisörekisterin ja
tutkintorekisterin tiedoista yhdistyksen toimintaa varten. Jokainen
tietojen käsittelijä huolehtii osaltaan tietojen huolellisesta
käsittelystä ja siitä, että tiedot eivät joudu aiheettomasti kolmannen
osapuolen saataville sekä siitä, että tiedot tuhotaan, kun niitä ei
enää tarvita. Jäsen-/jäsenyhteisörekisteristä tai tutkintorekisteristä
ei tehdä paperisia versioita ilman erityistä syytä.
Varsinainen Jäsen-/jäsenyhteisörekisterin ja tutkintorekisterin
tietovarasto sijaitsee yhdistyksen sihteerin koneella. Hän vastaa
omien järjestelmiensä tietoturvasta ja käytettävyydestä omien
tietoturvaperiaatteidensa sekä palvelutasovaatimustensa mukaisesti.
Tiedostoihin pääsyyn tarvitaan rekisterissä määritellyt
käyttöoikeudet, jotka myöntää ja poistaa seuran hallinto.
Jäsen-/jäsenyhteisörekisterin ja tutkintorekisterin tiedot eivät ole
salassa pidettäviä tietoja.

11
Oikeus tietojen
tarkastamiseen ja
oikaisemiseen

12
Oikeus tietojen
poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on tallennettu. Tarkastus- tai oikaisupyyntö tehdään
toimittamalla pyyntö sähköisesti tietoturvapassi@gmail.com kautta
sihteerille joka varmistettuaan pyynnön oikeellisuus puhelimitse
rekisterissä olevan puhelinnumeron avulla lähettää rekisteritiedot
PDF-muodossa rekisterissä olevaan sähköpostiosoitteeseen.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot poistettua ilman
aiheetonta viivytystä edellyttäen, että;
• tieroja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne
kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
• rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut,
eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
• tietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
• tiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen
lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi.
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13
Oikeus käsittelyn
rajoittamiseen

14
Oikeus peruuttaa
suostumus
15
Oikeus siirtää
tiedot
järjestelmästä
toiseen
16
Oikeus tehdä
valitus
valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa
käsittelyä, jos
• rekisteröity kiistää tietojensa paikkansapitävyyden;
• käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa tietojen
poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä tietoja käsittelyn
tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen
vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus
milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen
tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot, jotka hän on
toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä
ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos
rekisteröity katsoo, että häntä koskevien tietojen käsittelyssä
rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

