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JÄSENTIEDOTTEIDEN TIETOSUOJASELOSTE 
 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §:n mukaisesti 
 
1 § REKISTERINPITÄJÄ 
 
Valkeamieli ry – rekisterinumero 221.844 
Karolus Riethartti / Poste restante 
37600 Valkeakoski 
 
2 § YHTEYSHENKILÖ 
 
Riikka Senilä 
Hallituksen sihteeri 
hallitus@valkeamieli.fi 
+358 (0)45 7832 0001 
 
Valkeamieli ry – rekisterinumero 221.844 
Karolus Riethartti / Poste restante 
37600 Valkeakoski 
 
3 § REKISTERÖIDYT 
 
Rekisterissä käsitellään Valkeamieli ry:n jäsentiedotteiden tilaajien (vastedes nk. 
Rekisteröityjen) henkilötietoja. 
 
4 § HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN 

KÄYTTÖTARKOITUS 
 
Käsittelyn tarkoituksena on lähettää Valkeamieli ry:n jäsentiedote joko 
sähköpostitse tai tekstiviestitse tai kirjeitse sen tilanneille henkilöille. 
 
Käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 
kohdan a alakohdassa säädetty suostumus. Rekisteröity on antanut nimenomaisen 
suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn jäsentiedotteen saamiseksi. 
 
5 § KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT 
 
Rekisterissä käsitellään jäsentiedotteen tilaajan henkilö- ja yhteystietoja. Näitä 
tietoja ovat: 
 
- Rekisteröidyn nimi 
- Rekisteröidyn sähköpostiosoite 
- Rekisteröidyn puhelinnumero 
- Rekisteröidyn postiosoite 
 
Jäsentiedotteen saamisen edellytyksenä on, että Rekisteröity on ilmoittanut 
vähintään yhden (1) seuraavista: sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite. 
 
6 § SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 
 
Rekisteröidyn oma ilmoitus. 
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7 § HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN JA TIETOTURVA 
 
Tiedot on suojattu ja tallennettu tietoturvalliseen, ulkoiseen ja pilvessä olevaan 
Avoine Oy:n Yhdistysavain-järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla 
nimetyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi. 
Kyseisillä nimetyillä henkilöillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. 
 
Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja 
perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi. 
 
8 § HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT 
 
Ei luovuteta tai siirretä. 
 
9 § TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN 

TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE 
 
Ei luovuteta. 
 
10 § HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA 
 
Jäsentiedotteen tilaajalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen 
käsittelyyn milloin tahansa. Tilaajan tulee tehdä vapaamuotoinen ilmoitus 
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle siten, että ilmoituksen avulla Rekisterinpitäjän 
yhteyshenkilö voi todentaa Rekisteröidyn henkilöllisyyden. 
 
11 § PROFILOINTI 
 
Ei tehdä. 
 
12 § REKISTERÖIDYN OIKEUDET 
 
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. 
Lisäksi Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti: 
 
 saada tieto henkilötietojensa käsittelystä; 
 saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen 

käsittelemät henkilötiedot; 
 vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; 
 vaatia henkilötietojensa poistamista; 
 peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin 

kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen; 
 vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen 

tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen 
käsittelyperusteena on oikeutettu etu; 

 saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot 
toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että Rekisteröity on itse toimittanut 
kyseiset henkilötiedot, Valkeamieli ry käsittelee kyseisiä henkilötietoja 
rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; 
ja 

 vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 
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Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö 
tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää 
Rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja todentamaan Rekisteröidyn 
henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön 
toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.  
 
13 § OIKEUS VALITTAA VALVONTAVIRANOMAISELLE 
 
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle 
valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa 
Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että 
hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön 
mukaisesti. 
 
14 § YHTEYDENOTOT 
 
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä 
tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä Rekisterinpitäjän 
yhteyshenkilölle. 
 
Mikäli Rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee tehdä 
senkaltainen kirjallinen pyyntö Rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle, mistä 
tarkastusoikeuden käyttö käy selkeästi ilmi ja Rekisteröidyn henkilöllisyys on 
todennettavissa. Lisätietoja: https://tietosuoja.fi/kun-haluat-tarkastaa-tietosi 
 
Mikäli Rekisteröity haluaa pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista, hänen tulee 
tehdä senkaltainen kirjallinen pyyntö Rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle, mistä 
tietojen oikaiseminen tai poistaminen käy selkeästi ilmi ja Rekisteröidyn 
henkilöllisyys on todennettavissa. https://tietosuoja.fi/kun-haluat-oikaista-tietojasi 
 

 

Tätä selostetta Valkeamieli ry:n jäsentiedotteiden tietosuojasta voidaan päivittää 
esimerkiksi yhteyshenkilön tai sovellettavissa olevan lainsäädännön muuttuessa. 
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