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Tietosuojaseloste 
Hyväksytty hallituksen kokouksessa xx.9.2019 

Tämä Tietosuojaseloste (jäljempänä ”Seloste”) kuvaa, kuinka RSOn ystävät ry kerää, käsittelee ja 
luovuttaa henkilötietoja jäsensuhteen hoitamisen, jäsenpalvelujen ja verkkosivujen yhteydessä. 

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterin nimi 

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on RSOn ystävät ry (jäljempänä ”yhdistys”). 
Yhdistys vastaa siitä, että henkilötietoja käsitellään tätä Selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja 
noudattaen. 

Rekisterin nimi on RSOn ystävät ry:n jäsenrekisteri. 
Rekisterinpitäjän yhteystiedot: RSOn ystävät ry  
rso.ystavat@gmail.com 
www.rsonystavat.fi  

Sovelluksen ylläpitovastuu ja jäsenrekisterin ml. tietokannan tietoturvavastuut:                                                
Gruppo Software Oy                                                                                                                    
Kalevankatu 39 A, 00180 Helsinki  

2. Henkilötiedot ja niiden kerääminen  

RSOn ystävät ry:n jäsenrekisteriin kerätään yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n 
vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot.  

Yhdistyslain vaatimina pakollisina tietoina kerätään jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi 
voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot: 

- jäsenen yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti) 
- jäsenyystiedot (jäsennumero ja jäsenyyden alkamisajankohta)  
- jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset). 

Henkilötiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella sähköpostitse tai muutoin kirjallisesti, 
esimerkiksi jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksena yhdistyksen kotisivujen 
jäsenhankintalomakkeella.  

Jäsentietoja voidaan päivittää myös soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa 
Väestötietojärjestelmän tai muun vastaavan rekisterin kautta. 



3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Yhdistys kerää ja käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen sen toimintaa ja 
jäsensuhteiden hoitamista varten. Yhdistys käsittelee henkilötietoja Suomen kulloinkin voimassa 
olevan lainsäädännön mukaisesti.  

Yhteys- ja jäsenyystiedot kerätään jäsenasioiden hoitamista, yhdistyksen tiedotusta ja laskutusta 
varten. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää myös yhdistyksen järjestämistä erilaisista 
tilaisuuksista, jäseneduista ja -matkoista sekä muista jäsenyyteen liittyvistä asioista tiedottamiseen. 
Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.  

Jäsenet saavat ajankohtaista viestintää ensisijaisesti sähköpostitse. Jos sähköpostiosoitetta ei ole 
annettu, jäsenrekisterin tietoja käytetään tavallisiin kirjepostituksiin. 

4. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset 

Yhdistyksen rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

Yhdistys ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. 

5. Henkilötietojen säilyttäminen 

Jäseniä koskevat tiedot tallentuvat yhdistyksen käyttämään GRUPPO-järjestelmään. Henkilötietoja 
säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Selosteessa määriteltyjen 
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. 

Yhdistyksen ja Gruppo Software Oy:n välille on allekirjoitettu lainmukainen sopimus 
henkilötietojen käsittelystä.  

6. Tietoturva 

Yhdistys ja sen käyttämä jäsenrekisterisovelluksesta vastaava palvelutuottaja huolehtivat siitä, että 
rekisterin henkilötiedot ovat suojassa häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja 
luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Tähän liittyen henkilötietojen katselu- ja päivitysoikeudet 
on rajattu niiden käyttötarpeen mukaisesti (yhdistyksen puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja 
tiedottaja(t) sekä järjestelmän teknisestä toteutuksesta vastaava(t) palvelutuottajan edustaja(t).   

7. Jäsenen oikeudet  

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa ja pyytää 
rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on tehtävä joko sähköpostitse tai 
kirjeitse asianomaiselle rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyynnön tekevän henkilön on todistettava 
henkilöllisyytensä joko paikan päällä tai takaisinsoiton avulla. 



Yhdistyksen on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön 
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen 
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 

8. Selosteen muuttaminen 

Yhdistyksellä on oikeus muuttaa tätä Selostetta. Muutoksista ilmoitetaan yhdistyksen verkkosivuilla 
www.rsonystavat.fi, missä on päivitetty versio Selosteesta.   

 


