TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

1a
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

22.5.2018

Nimi

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry (KaVa ry) ja Gerontologia-lehti
Osoite

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

pj@gerontologia.fi, sihteeri@gerontologia.fi
Nimi
2
Yhteyshenki Johanna Surakka
lö rekisteriä Osoite
koskevissa Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry / Johanna Surakka
asioissa
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta(terveystieteet)
PL 100
33014 Tampereen yliopisto
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

jäsensihteeri@gerontologia.fi
0503187828
3
Rekisterin
nimi

Jäsenrekisteri

4
Henkilötieto
jen
käsittelyn
tarkoitus

Jäsenrekisteri on perustettu rekisteröityjen jäsenyyden ylläpitämiseksi. Rekisteröidyn tietojen
käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän jäsenmaksun laskutuksen, jäsenmaksulla saatavan
Gerontologia-lehden ja uutiskirjeiden lähetyksen sekä yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista
tiedottamisen vuoksi. Rekisterin avulla seurataan KaVa ry:n jäsenmaksutilannetta ja jäsenmäärän
kehittymistä.
Henkilötietojen käsittely on jäsenmaksujen laskutuksen osalta ulkoistettu Isolta Oy:lle
(y-tunnus 1854047-8). Rekisteröity jäsen hyväksyy tämän liittyessään yhdistyksen
jäseneksi ja luovuttaessaan tietojaan rekisteriin.

5
Rekisterin
tietosisältö

Rekisteristä löytyvät seuraavat henkilön yksilöintitiedot:
- etu- ja sukunimi (nimi)
- sähköpostiosoite
- postiosoite, postinumero ja toimipaikka
- jäsenyyden tyyppi (normaali-, opiskelija- tai eläkeläisjäsenyys).
- jäsenmaksutilanne nykyiseltä sekä kahdelta (2) aiemmalta vuodelta, joina hän on ollut
yhdistyksen jäsenenä.
Jäsenen erotessä yhdistyksestä jäsentiedoista poistetaan sähköpostiosoite, osoitetiedot,
jäsenyyden tyyppi ja jäsenmaksutiedot. Rekisteriin jää henkilön nimi ja eropäivä sekä tapa
(sähköposti/suullinen ilmoitus/puhelimitse tehty ilmoitus), jolla hän on ilmoittanut erostaan.

6
Säännönmu
kaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot (kuvattu kohdassa 5) saadaan rekisteröitävältä henkilöltä
jäsenyyden hakemisen yhteydessä. Henkilö hakee yhdistyksen jäseneksi tapahtuman
yhteydessä täyttämällä paperilomakkeella, lähettämällä sähköpostin yhdistyksen
jäsensihteerille tai täyttämällä lomakkeen yhdistyksen verkkosivuilla. Jäsensihteeri käyttää
jäsenasioiden hoitoon asianmukaisesti suojattua sähköpostia. Jäseneksi hakiessaan henkilö
hyväksyy tietojensa käsittelyn sähköpostitse.
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7
Tietojen
säännönmukaise
t
luovutukset

2

Jäsenen rekisteritietoja (nimi ja postiosoite) lähetetään säännöllisesti, neljä (4) kertaa vuodessa,
Gerontologia-lehden toimitussihteerille asianmukaisesti suojattuna. Toimitussihteeri välittää tiedot
asianmukaisesti suojattuna painotaloon lehden perille toimittamista varten.
Yhdistyksen hallituksen kokouksissa hallitukselle luovutetaan jäsenrekisteristä jäsenmäärää ja
maksutilannetta kuvaavia tietoja.
Muilta osin tietoja ei luovuteta eteenpäin.

8
Rekisteröityjen tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Yhdistyksellä ei ole manuaalista aineistoa, jossa käsitellään jäsenten tietoja. Mahdollinen jäseneksi
hakiessa täytetty paperilomake tuhotaan asianmukaisesti.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteritiedot säilytetään Excel-tiedostossa, asianmukaisesti salasanalla suojatulla
verkkolevyllä. Rekisteriin on suora pääsy vain yhdistyksen jäsensihteerillä.

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut, itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä
yhdistyksen jäsensihteeriin.

11
Oikeus
vaatia
tiedon
korjaamista

Jokainen voi pyytää omien, rekisterissä olevien virheellisten tietojen korjausta. Korjaus
tulee tehdä ottamalla yhteyttä yhdistyksen jäsensihteeriin sähköpostitse tai puhelimitse.

12
Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry voi tehdä muutoksia tähän selosteeseen ja siihen liittyviin
Muut
tietoihin. Jäseniä kehotetaan tarkastamaan säännöllisin väliajoin tämä tietosuojaseloste
henkilömahdollisten muutosten vuoksi.
tietojen
käsittelyyn liittyvät oikeudet

