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Rekisterinpitäjä

Nimi
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Osoite
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Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Nimi
Vesa Varpula, Tieteen tiedotus c/o Suomen Akatemia
Osoite
Hakaniemenranta 6
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Muut yhteystiedot
Puh. 029 533 5131
E-mail: vesa.varpula@aka.fi

Rekisterin nimi

Tieteen tiedotus ry:n jäsenrekisteri

Käsittelyn tarkoitus sekä
oikeusperuste

Yhdistyksen tarkoituksena on tieteellisestä tutkimuksesta ja sen tuloksista
tiedottaminen ja saattaminen yleisön tietoisuuteen. Yhdistyksen tarkoituksena ei
ole tuottaa siihen osallisille voittoa tai muuta taloudellista ansiota eikä sen
toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.
Käsittelyn tarkoituksena on lähettää yhdistyksen jäsenille yhdistyksen toimintaa
koskevia tietoja sähköpostitse.
Tieteen tiedotus ry on yhdistyslain (503/1989) mukainen rekisteröity yhdistys.
Lain 11 §:n mukaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä jäsenistään luetteloa.
Näin ollen henkilötietojen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän lakisääteisen
velvoitteen noudattaminen

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä
ja henkilötietoryhmistä (14
artikla)

Rekisteröityjä ovat yhdistyksen jäsenet. Yhdistyksen jäsenyyden saa vain kutsusta.

Henkilötietojen vastaanottajien
ryhmät, joille henkilötietoja on
luovutettu tai luovutetaan
Henkilötietojen siirtäminen
kolmanteen maahan tai
kansainväliselle järjestölle
Eri henkilötietoryhmien
poistamisen suunnitellut
määräajat tai näiden aikojen
määrittämiskriteerit
Tietolähteet silloin kun tietoja ei
ole saatu rekisteröidyltä (14
artikla)
Rekisteröidyn oikeudet

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Rekisterissä olevia henkilötietoja ovat nimi, osoite ja sähköposti.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle eikä
kansainvälisille järjestöille.
Mikäli jäsen eroaa yhdistyksestä, henkilötieto poistetaan rekisteristä.

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään tai julkisista lähteistä kuten yliopistojen
julkisista henkilötiedoista
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä
koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä
henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Rekisterinpitäjän
on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.
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Jos rekisteröidyn käyttämästä tarkastusoikeudesta on kulunut vähemmän kuin
yksi vuosi, voi Rekisterinpitäjä periä tietojen antamisesta aiheutuvat hallinnollisiin
kustannuksiin perustuvan maksun.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta
viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Pyyntö
oikaisusta tulee osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä mm.
tilanteissa, joissa rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden tai
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen
tarkoittaa, että tietoja saa, säilyttämistä lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan
rekisteröidyn suostumuksella, jonkin tahon oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää
unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.
Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää häntä koskevien henkilötietojen
käsittely suoramarkkinointia varten, minkä jälkeen tällaista käsittelyä ei saa enää
suorittaa.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle erityisesti
siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on
tai jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojalainsäädäntöä. Tämän
oikeuden käyttäminen ei rajoita muita hallinnollisia muutoksenhaku- tai
oikeussuojakeinoja.
Suomessa kansallisena valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu, puh.
029 56 16670 tai tietosuoja@om.fi.

