Laatimispäivämäärä 21.5.2018
Viimeisin muutos 24.5.2018

Tietosuojaseloste – Jäsenrekisteri
Tämä on EU:n yleisen tietosuoja - asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä
Pyöreän tornin kilta ry
PL 69, 02151 Espoo

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Yhdistyksen kirjuri Samu Nurmi
ptk-kirjuri(at)list.ayy.fi

Rekisterin nimi
Pyöreän tornin kilta ry:n jäsenrekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän
oikeutettu etu. Oikeutus perustuu myös yhdistyslain (503/1989) 11§ vaatiman jäsenrekisterin ylläpitoon.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa yhdistyksen sääntöjen mukainen toiminta.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot (*pakollinen):
o Täydellinen nimi*

o Liittymisvuosi

o Kotipaikkakunta*

o Jäsennumero

o Sähköpostiosoite*

o Akateeminen titteli
o Katuosoite
o Puhelinnumero

Rekisterissä ei säilytetä yhdistykseen kuulumattomien henkilöiden tietoja, vaan nämä poistetaan, mikäli
jäsenyys puretaan. Pois nukkuneiden jäsenten tiedoista poistetaan henkilön yhteystiedot ja merkataan
kyseinen jäsen keskuudesta poistuneeksi. Yhdistyksen jäsenyys toimii huomionosoituksena Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnan piirissä, jonka perusteella yhdistykseen liittyneiden nimet ja liittymisvuodet julkaistaan
PTK:n kotisivuilla.
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Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan kiltaan liittyviltä ja jo liittyneiltä jäseniltä www-lomakkeilla.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Yhdistyksen jäsen voi tiedustella toisen jäsenen yhteystietoja
yhdistyksen kirjurilta. Tässä tapauksessa kirjuri varmistaa tiedustetulta jäseneltä, saako hänen yhteystietoja
luovuttaa eteenpäin. Tietoja ei luovuteta, eikä säilytetä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolella. Tietoja ei myöskään luovuteta markkinointiin missään muodossa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa
luotettavassa ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavan kolmannen osapuolen internet-palvelimilla.
Rekisterin salaus toteutetaan AYY:n ja PTK ry:n omilla salausavaimilla. Tiedot eivät ole luettavissa muiden
kuin PTK ry:n vastuuhenkilöiden toimesta. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin on pääsy vain
asiaankuuluvilla henkilöillä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden
kuluessa). Rekisterissä oleva henkilö on itse velvollinen pitämään tietonsa ajan tasalla ilmoittamalla
mahdollisista muutoksista rekisterinpitäjälle.

Rekisterin tietojen säilytysaika
Rekisterissä säilytetään tietoja vain niin kauan kun henkilö on Pyöreän tornin kilta ry:n jäsen. Yhdistyksestä
eronneiden tai erotettujen henkilöiden tiedot poistetaan rekisteristä kohtuullisen ajan kuluessa viimeistään
kuukauden päästä eroamis- tai erottamispäätöksestä. Pois nukkuneiden jäsenten osalta tiedoista säilytetään
ainoastaan henkilön täydellinen nimi, akateeminen titteli ja liittymisvuosi.
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Tietosuojaseloste – Tapahtumien ilmoittautumisrekisteri
Tämä on EU:n yleisen tietosuoja - asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä
Pyöreän tornin kilta ry
PL 69, 02151 Espoo

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Yhdistyksen kirjuri Samu Nurmi
ptk-kirjuri(at)list.ayy.fi

Rekisterin nimi
Pyöreän tornin kilta ry:n tapahtumien ilmoittautumisrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän
oikeutettu etu.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena mahdollistaa jäsenistölle yhdistyksen tarkoitusta vastaavien
tapahtumien järjestäminen.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
o Nimi
o Sähköpostiosoite
o Puhelinnumero
o Erityisruokavaliot
o Vaihtuva tapahtumakohtainen lisätieto

Rekisterin tiedot poistetaan kohtuullisen ajan kuluessa noin kaksi viikkoa tapahtuman jälkeen.
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Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan sähköisellä www-lomakkeella tai kirjallisella ilmoittautumisella.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muuta kuin tarvittavien tietojen osalta tapahtuman
mahdollistamiseksi. Luovutettavat tiedot mainitaan erikseen tapahtumailmoittautumisen yhteydessä. Tietoja
ei luovuteta, eikä säilytetä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietoja ei myöskään
luovuteta markkinointiin missään muodossa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa
luotettavassa ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavan kolmannen osapuolen internet-palvelimilla.
Rekisterin salaus toteutetaan AYY:n ja PTK ry:n omilla salausavaimilla. Tiedot eivät ole luettavissa muiden
kuin PTK ry:n vastuuhenkilöiden toimesta. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin on pääsy vain
asiaankuuluvilla henkilöillä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköisesti
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden
kuluessa). Rekisterissä oleva henkilö on itse velvollinen pitämään tietonsa ajan tasalla ilmoittamalla
mahdollisista muutoksista rekisterinpitäjälle.

Rekisterin tietojen säilytysaika
Rekisterissä säilytetään tietoja vain niin kauan kuin tarpeellista. Normaalin tapahtuman yhteydessä tiedot
poistetaan noin kaksi viikkoa tapahtuman jälkeen. Mikäli osaa tiedoista tarvitaan vielä tämän jälkeen
esimerkiksi osallistumismaksujen perintään, tiedot poistetaan kahden viikon kuluessa niiden henkilöiden
osalta joiden kohdalla ne eivät enää ole tarpeen.
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Tietosuojaseloste – Ehdotukset uusista arwoisista -rekisteri
Tämä on EU:n yleisen tietosuoja - asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä
Pyöreän tornin kilta ry
PL 69, 02151 Espoo

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Yhdistyksen kirjuri Samu Nurmi
ptk-kirjuri(at)list.ayy.fi

Rekisterin nimi
Pyöreän tornin kilta ry:n Ehdotukset uusista arwoisista -rekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän
oikeutettu etu.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa yhdistyksen sääntöjen mukainen toiminta.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
o Ehdottajan nimi
o Ehdottajan sähköpostiosoite
o Ehdotettavan uuden arwoisan nimi
o Ehdotettavan uuden arwoisan sähköposti
o Ehdotettavan uuden arwoisan valmistumisvuosi
o Vapaamuotoinen hakemus ehdotettavasta uudesta arwoista
Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan kun niitä koetaan tarpeelliseksi, kuitenkin maksimissaan viisi (5)
vuotta.
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Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan www-lomakkeella, sähköpostilla tai kirjallisesti.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muille kun raadin perustamalle toimikunnalle jonka vastuulla on uusien arwoisien valinta
prosessi. Tietoja ei luovuteta, eikä säilytetä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
Tietoja ei myöskään luovuteta markkinointiin missään muodossa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa
luotettavassa ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavan kolmannen osapuolen internet-palvelimilla.
Rekisterin salaus toteutetaan AYY:n ja PTK ry:n omilla salausavaimilla. Tiedot eivät ole luettavissa muiden
kuin PTK ry:n vastuuhenkilöiden toimesta. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin on pääsy vain
asiaankuuluvilla henkilöillä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköisesti
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden
kuluessa). Rekisterissä oleva henkilö on itse velvollinen pitämään tietonsa ajan tasalla ilmoittamalla
mahdollisista muutoksista rekisterinpitäjälle.

Rekisterin tietojen säilytysaika
Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan kun niitä koetaan tarpeelliseksi, kuitenkin maksimissaan viisi (5)
vuotta.
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