TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Laatimispäivä

14.5.2018

Yhteyshenkilön tiedot päivitetty 15.11.2020

1a
Rekisterinpitäjä

Nimi

Societas Biochemica, Biophysica et Microbiologica Fenniae ry.
Osoite

Yhdistyksen kotipaikka: Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Nimi
2
Elina Pietilä
Yhteyshenki- Osoite
lö rekisteriä Haartmaninkatu 8, Biomedicum, 00290 Helsingin yliopisto
koskevissa
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
elina.a.pietila@helsinki.ﬁ

3
Rekisterin
nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

Jäsenrekisteri.

5
Rekisterin
tietosisältö

Jäsenrekisteriin on kirjattu jäsenen nimi ja osoitetiedot. Lisäksi jäsenrekisteriin kirjataan seuraavat
henkilötiedot, mikäli ne on ilmoitettu: sähköpostiosoite, toimipaikka, oppiarvo ja syntymävuosi. Lisäksi
kirjataan muita jäsenyyden kannalta olennaisia tietoja, kuten liittymisvuosi ja jäsenmaksutiedot, jotka
eivät kuitenkaan ole henkilötietoja.

Jäsenrekisteriin kirjattuja tietoja käytetään ainoastaan seuran tarpeisiin ja seuralle sen säännöissä
määriteltyjen tehtävien toimeenpanemiseksi. Osoite- ja sähköpostiosoitetietoja hyödynnetään
jäsenyyden hoitamiseen, pääseuran ja alajaosten jäsenpostituksiin sekä ajankohtaisista asioista
tiedottamiseen pääsääntöisesti puheenjohtajan tai sihteerin toimesta. Lisäksi henkilötietoja
käsitellään muualla kuin varsinaisessa jäsenrekisterissä ainoastaan seuran olennaisen toiminnan
edellyttämiseksi, kuten jäsenmaksulaskutuksen toimittamiseksi. Seura säilyttää vanhoja
jäsenrekisterin varmuuskopioita niiden historia-arvon vuoksi. Varmuuskopioita ei luovuteta eteenpäin
eikä niissä säilytettyjä henkilötietoja käsitellä muulloin kuin tarkasteltaessa edesmenneiden jäsenten
tietoja tai sellaisten henkilöiden tietoja, joita seura esittää esim. tiedeyhteisöissä jaettavien palkintojen
saajiksi.

6
Jäsenet ilmoittavat tietonsa kirjallisina joko jäsenhakemuskaavakkeella tai sitä vastaavat tiedot
Säännönmu- sisältävällä sähköposti-hakemuksella. Rekisteriin ei kirjata muita kuin jäseniltä itseltään saatuja
kaiset tieto- henkilötietoja.
lähteet

REKISTERISELOSTE

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

Seura ei luovuta jäsenrekisterin tietoja eteenpäin ulkopuolisille tahoille. Seuran jäsenillä on kuitenkin
oikeus saada lista kaikkien jäsenten nimistä ja kotipaikasta, mikäli he yhdistyksen sääntöjen
mukaisesti haluavat vaatia hallitusta kutsumaan koolle ylimääräisen vuosikokouksen haluamansa
asian käsittelemiseksi.

8
Mikäli seuran olennainen toiminta vaatii tietojen siirtämisen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle esim.
Tietojen
palveluntarjoajien kautta, käyttää seura ainoastaan sellaisia palveluntarjoajia, jotka noudattavat
siirto
tiedonsiirroissaan EU:n tietosuoja-asetuksia ja -määräyksiä (GDPR).
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa säilytetään lukituissa tiloissa yhdistyksen puheenjohtajan ja sihteerin toimesta.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

ATK:lla käsiteltäviä tietoja säilytetään ja käsitellään yhdistyksen salasanalla suojatulla kannettavalla
tietokoneella sihteerin toimesta. Lisäksi tietoja säilytetään puheenjohtajan ja sihteerin toimesta
lukituissa tiloissa säilytettävillä ulkoisilla kovalevyillä (2 kpl). Tietojen varmuuskopioita säilytetään
lisäksi suojatulla nettipalvelimella. Seuran jäsenrekisteriä ylläpitää seuran sihteeri. Jäsenrekisteriin
on lisäksi katseluoikeus seuran hallituksen jäsenillä sekä seuran alajaosten hallitusten sihteereillä.

10
Tarkastusoikeus

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa pyytää saada nähtäväkseen hänestä jäsenrekisteriin kirjatut
henkilötiedot. Pyyntö osoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse seuran sihteerille.

11
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa pyytää korjaamaan häntä koskeva henkilötieto rekisterissä.
Oikeus vaatia Pyyntö osoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse seuran sihteerille.
tiedon
korjaamista

12
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa pyytää poistamaan tai siirtämään häntä koskevat jäsenrekisterin
henkilötiedot sekä oikeus vastustaa hänestä jäsenrekisteriin kirjattujen henkilötietojen käsittelyä. On
kuitenkin huomioitava, että tietojen poistaminen/käsittelyn kieltäminen johtaa jäsenyyden
päättymiseen.

