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    DEFENSSI RY 
 Oulun yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö 

       TIETOSUOJAILMOITUS 

               EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 13 ja 14 
                        Laadittu: 31.1.2022 

1 Rekisterin pitäjä 

 Defenssi ry., Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu.  

2 Rekisterinpitäjän edustaja 

 Ensisijaisena edustajana toimii taloudenhoitaja. Varaedustajina toimivat   
 puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, viestintävastaava ja tapahtumavastaavat.  

  

3 Rekisterinpitäjän yhteystiedot 

  defenssi@student.oulu.fi 
  Tästä sähköpostista vastaavat kohdassa kaksi mainitut henkilöt.  

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 Yhdistysten jäsenten yhteystiedot ovat tarpeellisia yhdistystoiminnassa jäsenten ja  
 yhdistyksen välillä tapahtuvan yhteydenpidon hoitamiseksi. Käsittelyyn kuuluu   
 jäsenrekisterin ylläpito sekä henkilötietojen tarkistaminen. Tapahtumavastaaville   
 saattaa tulla myös tarve käsitellä tapahtumien järjestämisen kannalta olennaisia   
 henkilötietoja.  

5 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

 Nimen ja kotipaikan käsittelemisen peruste tulee yhdistyslaista (§11). Muiden tietojen  
 käsittelyperusteena on rekisteröidyn henkilön suostumus. 
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6 Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja niiden säilytysajat 

 Jäsenrekisterissä käsiteltäviä henkilötietoja ovat jäsenten nimet, kotipaikka, opintojen  
 aloittamisvuosi ja sähköpostiosoite. Henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan, 
 joka on määritelty yhdistyksen säännöissä.  

 Lisäksi yhdistyksemme saattaa kerätä tapahtumien järjestämisen kannalta olennaisia  
 tietoja, kuten erityisruokavaliot tai sukupuoli (mahdollista tapahtumien yhteydessä  
 olevaa majoitusta järjestettäessä). Näitä tapahtumien järjestämiseen liittyviä tietoja  
 voidaan säilyttää tapahtuman järjestämiseen tarvittavan ajanjakson ajan, kuitenkin  
 korkeintaan kolme viikkoa tapahtuman jälkeen.  

  

7 Käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät 

 Jäsenrekisteri on tiedostona muistitikulla sekä erikseen salattuna kopiona Office365- 
 palvelussa. Microsoft Formsia voidaan käyttää tietojen keräämiseen. Kerätyt tiedot  
 poistetaan Microsoft Formsista keräämisen jälkeen, kun tiedot on saatu siirrettyä   
 jäsenrekisteriin tai Office365-palveluun.  

8 Henkilötietojen toimittamisen velvollisuus ja seuraukset, mikäli tätä ei noudateta 

 Jäseneksi liittyvä on velvollinen toimittamaan tarvittavat henkilötiedot jäsenmaksun  
 yhteydessä Microsoft Forms -lomakkeen kautta. Nämä tiedot ovat nimi,   
 kotipaikka, opintojen aloittamisvuosi ja sähköpostiosoite. Näitä tietoja voidaan   
 kysyä myöhemmin uudestaan. Mikäli henkilötietoja ei toimiteta, hallitus päättää   
 seurauksista. 

9. Evästeiden käyttö 

 Henkilötietojen käsittelyn selainpohjaisissa tietojärjestelmissä käytetään evästeitä.  
 Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä  
 käytetään palvelujen toteuttamiseen, helpottamaan palveluihin kirjautumista sekä  
 mahdollistamaan palvelujen käytön tilastointi. Käyttäjä voi selainohjelmassaan estää  
 evästeiden käytön, mutta tämä voi estää järjestelmän asianmukaisen toiminnan. 

 Henkilötietojen käsittelyssä käytetään evästeitä selainpohjaisessa järjestelmässä   
 Microsoft Office365. 
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10. Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset 

 Tietoja saatetaan luovuttaa yhdistyksen ulkopuolelle. Tämä johtuu kohdassa 11   
 kuvatusta seikasta. Tietoja ei siirretä tai luovuteta sen enempää, kuin mitä on   
 tarpeellista pystyäksemme säilyttämään kopiota jäsenrekisteristä internetissä   
 palveluntarjoajilla. 

11. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja sen perusteet 

 Henkilötietoja saatetaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Näin voi olla, kun   
 käytetään Microsoftin palveluita. Microsoft kuitenkin noudattaa EU:n yleisen   
 tietosuoja-asetuksen periaatteita. 

12. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 

 Internetissä olevan jäsenrekisterin voi nähdä vain rekisterin käsittelijät, sillä pääsy  
 siihen on salasanalla suojattu. Rahastonhoitaja säilyttää ja vastaa muistitikusta, joka  
 sisältää jäsenrekisterin salasanalla suojatussa kansiossa salasanalla suojattuna   
 tiedostona. Rekisteristä ei ole tulostettua aineistoa. 

  

13. Automatisoitu päätöksenteko 

 Automaattista päätöksentekoa ei tehdä. 

14. Tietosuojailmoituksen päivittäminen 

 Tietosuojailmoitusta voidaan tarvittaessa päivittää esimerkiksi lainsäädännön   
 muuttuessa. 

15. Rekisteröidyn oikeudet 

• oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, 

• oikeus pyytää tietojensa oikaisemista, 

• oikeus vaatia tietojensa poistamista, 

• oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista, 

• oikeus vastustaa käsittelyä, 



 / 4 4

• oikeus pyytää henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle, 

• oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu   
 rekisteröidyn antamaan suostumukseen, 

• oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän katsoo, että häntä  
 koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa    
 tietosuojalainsäädäntöä. 

Pääset käsiksi näihin oikeuksiin olemalla yhteydessä Defenssin ry:n hallitukseen tai 
defenssi@student.oulu.fi .  

Valmiita lomakepohjia on saatavilla Defenssi ry:n sivulla: www.defenssi-ry.webmode.fi . Voit 
täyttää lomakepohjan ja antaa sen jollekin hallituslaisista tai käyttää sitä mallina sähköpostiviestin 
kirjoittamiseen osoitteeseen defenssi@student.oulu.fi .
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