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ATLAS RY
ATLAS – OULUN YLIPISTON MAANTIETEENOPISKELIJAT RY
PL 3, 90014 OULUN YLIOPISTO

Atlas ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste
Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
GDPR EU 2016/679, laatimispäivämäärä 20.05.2018.
1. Rekisterinpitäjä
Atlas - Oulun yliopiston maantieteen opiskelijat ry
PL 3, 90014 Oulun yliopisto
Y-tunnus: 2844146-5
Yhdistysrekisterinumero: 198.815
Kotipaikka: Oulu
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Atlas ry:n jäsen- ja tietosuojavastaava
Laura Raitavuo
laura.raitavuo@gmail.com
3. Rekisterin nimi
Atlas ry:n jäsenrekisteri
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
yhdistyslain (503/1989) 11§ vaatima jäsenrekisterin ylläpito sekä yhdistyksen säännöissä
määrätty yhdistyksen tarkoitus.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:
• Täydellinen nimi
• Kotipaikkakunta
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Jäsenyyden tyyppi
Rekisterissä ei säilytetä yhdistykseen kuulumattomien henkilöiden tietoja. Henkilön tiedot
poistetaan jäsenrekisteristä, mikäli jäsenyys purkautuu tai se puretaan.
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6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään Atlas ry:een liittyviltä ja jo aiemmin liittyneiltä jäseniltä
kirjallisella tietolomakkeella tai jäsenen itse jäsenrekisteristä vastaavalle henkilölle muulla tavalla
toimittamista tiedoista. Tietojen säilytykseen kerätään liittyvältä henkilöltä aina positiivinen
suostumus.
7. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja ei luovuteta, eikä säilytetä Euroopan Unionin tai
Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille ainoastaan
yleisen tietoturvaasetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisissa tilanteissa. Tilanteen niin vaatiessa,
henkilötietoja voidaan säilyttää myös luotettavaksi tunnustetussa pilvipalvelussa, josta ne
poistetaan, kun tarve lakkaa. Pilvipalvelussa säilytettävien tietojen käsittelyssä noudatetaan samaa
huolellisuutta ja tarkkuuta kuin paikallisessa sähköisessä tai fyysisessä muodossa olevia tietoja
käsiteltäessä.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja säilytetään sähköisessä ja fyysisessä
muodossa vain luotettavissa, suojatuissa ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavissa tiloissa ja
tarvittaessa kolmannen osapuolen internet- palvelimilla. Rekisterin salaus toteutetaan Atlas ry:n
omilla salausavaimilla sekä fyysisillä avainlukoilla. Tiedot eivät ole luettavissa muiden kuin Atlas
ry:n hallituksen jäsenten toimesta. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin on pääsy vain
asiaankuuluvilla henkilöillä.
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi vaatia tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Jokaisen jäsenen vastuu on ilmoittaa muuttuneista
henkilötiedoistaan rekisterinpitäjälle.
10. Rekisterin tietojen säilytysaika
Rekisterissä säilytetään vain niiden henkilöiden tietoja, jotka ovat Atlas ry:n opiskelijajäseniä tai
kannatusjäseniä. Yhdistyksestä eronneiden tai erotettujen henkilöiden tiedot poistetaan rekisteristä
kohtuullisen ajan kuluessa, kun asia on käsitelty yhdistyksen hallituksen kokouksessa.
11. Jäsenen muut oikeudet
Jokaisella jäsenrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tulla unohdetuksi. Mikäli henkilö haluaa
tulla unohdetuksi, hänen on lähetettävä kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle. Pyynnön lähettävän
jäsenen kaikki tiedot poistetaan Atlas ry:n jäsenrekisteristä sekä jokaisesta yhdistyksen muokattavia
henkilötietoja sisältävästä dokumentista kohtuullisen ajan sisällä.
Jokaisella jäsenrekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käyttöä.
Pyyntö on lähetettävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Henkilötietojen rajoittamisessa noudatetaan
EU:n tietosuojaasetuksessa säädettyjä rajoituskäytäntöjä.
12. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Atlas ry pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutoksista lähetetään sähköinen
tiedotus yhdistyksen jäsenille.

