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Kulti ry:n rekisteri- ja tietosuojaseloste 

 

Tämä asiakirja on Kulti ry:n (myöhemmin yhdistys) tietosuojalain (2018/1050) ja EU:n 
yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016, GDPR) mukainen selvitys henkilötietojen 
käsittelystä. Laadittu 06.09.2020. Viimeisin muutos 30.12.2020. 

 1. Rekisterinpitäjä 

Kulti ry 

Y-tunnus: 2081548–5 

Snellmania, 
Itä-Suomen Yliopisto, Kuopion kampus  
Yliopistonranta 1 E, PL 1627 
70211 KUOPIO 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Kirsti Härkönen 

Yhdistyksen hallituksen sihteeri 

kiharkon@student.uef.fi 

3. Rekisterin nimi 

Yhdistyksen jäsenrekisteri. 

4. Rekisterin oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän yhdistyslain 
(1989/503 § 11) mukainen sopimussuhde. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin kuuluvat yhteydenpito jäseniin sekä jäsenyyden 
ylläpito.  

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja 
tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta. 

Rekisteriin tallennetaan jäsenen täydellinen nimi, kotipaikka ja sähköpostiosoite. 

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja jäsenyyden voimassaolon ajan. Tämän ajan 
päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tiedot viipymättä noudattamiensa poistoprosessien 
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mukaisesti. Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia 
henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten 
noudattamiseksi. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tallennettavat tiedot kerätään rekisteröitävältä vuosittain sähköisesti jäsenmaksun 
yhteydessä. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille tahoille. 
Rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietoja tietojensäilytyspalveluntarjoajille osana 
tavanmukaista toimintaa. Rekisterinpitäjä varmistaa, että henkilötietojen siirto ja käsittely 
toteutetaan tietoturvallisesti ja asianmukaisin tietosuojasopimuksin.  

8. Tietojen siirto kolmansiin maihin 

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos näin erityisestä syystä 
kuitenkin tehdään, siirto toteutetaan Euroopan komission antaman tietosuojan riittävyyttä 
koskevan päätöksen mukaisesti. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät 
tiedot suojataan asianmukaisesti palveluntarjoajan toimesta. Tietojensäilytyspalveluntarjoaja 
vastaa internet-palvelimella säilytettävien rekisteritietojen laitteiston fyysisestä ja 
digitaalisesta tietoturvasta asianmukaisesti. 

Yhdistyksen hallitus huolehtii, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja 
muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti, 
ja vain niiden yhdistyksen hallituksen jäsenten toimesta, joiden tehtäväkuvaukseen se kuuluu. 

10. Tarkastusoikeus 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus saada tarkistaa rekisteriin tallennetut 
henkilötietonsa, ja oikeus saada kopio tiedoistaan. Pyyntö tallennettujen tietojen tarkasteluun 
lähetetään kirjallisena sähköpostitse rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Tiedot 
annetaan jäsenelle ilman aiheetonta viivytystä EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
(pääsääntöisesti yhden (1) kuukauden kuluessa). 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot 
korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä 
toimittamalla tarvittavat lisätiedot. 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
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Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos 
henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai henkilötietoja 
on käsitelty lainvastaisesti. 

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos 
rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden, tai henkilötietojen käsittely on 
lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden 
käytön rajoittamista. Lisäksi tietojen käsittelyä on oikeus rajoittaa tilanteessa, jossa 
rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta 
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai 
puolustamiseksi. 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot 
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää 
kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

 
Rekisteröidyn henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin eikä 
suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun näihin rinnastettavissa olevaan toimintaan. 

 
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä 
toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen 
käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä 
koskevaa lainsäädäntöä. 

 


