Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjä: Metropolian kulttuurialan opiskelijayhdistys Demoni ry
Y-tunnus: 2748627-4
Osoite: Hämeentie 161, 00560 Helsinki
Sähköposti: hallitus@demoniry.fi

2. Yhteyshenkilö
Yhteyshenkilö: Jäsenpalvelu
Sähköposti: jasenpalvelu@demoniry.fi
Osoite: Hämeentie 161, 00560 Helsinki

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterissä käsitellään yhdistykseen kuuluvien jäsenten tarvittavat
henkilötiedot sekä yhteystiedot. Käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen
ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito, jäsenen jäsenyyden
varmentamiseen, sekä tarvittaessa tavoittamiseen ja sähköpostitiedotukseen.
Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää
jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

4. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita
jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
Rekisteri sisältää jäsenen koko nimen, asuinpaikkakunnan, sähköpostiosoitteen,
koulutusohjelman, opiskelujen aloitus- ja lopetusvuoden, liittymispäivän sekä Metropolian
Ammattikorkeakoulun opiskelijanumeron.
Muita käsiteltäviä henkilötietoja ovat hallituksen ja toimikuntalaisten koko nimet,
henkilötunnukset, osoitetiedot, sähköpostit sekä koulutusohjelmat.
Jäsenrekisterin pitäminen perustuu yhdistyslakiin 26.5.1989/503, §10 ja
jäsenrekisterissä säilytetään vain yhdistyksen toiminnan kannalta oleellisia tietoja.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä käytetään vain jäsenen itse itsestään ilmoitetut tiedot.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, poislukien
jäsenrekisterin hallinnoija Treanglo Oy.
Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne pääsy vain asianmukaisilla
henkilöillä. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa
käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Muut sähköiset henkilötiedot sijaitsevat Googlen
palvelimilla.
Demoni ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä
mukaan.

7. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin jäsen on yhdistyksen jäsen.
Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään 180 päivää.

8. Rekisteröidyn oikeudet
Jäsenellä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa yhdistykselle kanavakohtaisia
suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse
lähetettävät markkinointiviestit).
Lisäksi jäsenellä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
milloin tahansa:
•
•
•
•
•
•
•

•

saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen käsittelemät
henkilötiedot;
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
vaatia henkilötietojensa poistamista;
peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin
henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa
liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhdistyksen
oikeutettu etu;
saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset
henkilötiedot yhdistykselle, yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn
suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Jäsenen tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen
pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa
laissa säädetyllä perusteella.

9. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella jäsenellä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka
sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa jäsenen asuinpaikka tai
työpaikka sijaitsee, mikäli jäsen katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty
soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. Yhteydenotot
Jäsenen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta
ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen jasenpalvelu@demoniry.fi.

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön tai tietojen
muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 13.10.2020

