
1. Rekisterinpitäjä
Helsingin yliopiston Science Fiction Klubi ry (HYSFK), Mechelininkatu 3D, 00100 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava taho
HYSFKin hallitus, scifiklubi@gmail.com

3. Rekisterin nimi
Helsingin yliopiston Science Fiction Klubin jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

● henkilön suostumus, joka on annettu jäsenhakemuslomakkeen täyttämisen
yhteydessä

● yhdistyslaki (503/1989), jonka pykälä 11 määrää yhdistystä ylläpitämään
jäsenrekisteriä, josta tulee ilmetä vähintään jäsenen nimi ja kotipaikkakunta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on pitää kirjaa jäseniemme määrästä, jäsenten
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) jäsenyydestä sekä jäsenmaksun maksaneista
henkilöistä. Jäsenrekisterin tietoja käytetään myös jäsenmaksujen perimistä varten.
Lisäksi mahdollisesti annettu sähköpostiosoite on jäsenen niin haluttaessa lisätty jäsenten
sähköpostilistalle, jonne tulee tietoa HYSFKin tapahtumista ja muusta toiminnasta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön koko nimi, sähköpostiosoite, kotipaikka,
jäsenyysluokka, HYYn jäsenyys, opiskelijanumero, postiosoite, sekä tieto siitä, milloin
jäsenmaksu maksettu viimeksi. Tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö on yhdistyksen
jäsen, minkä jälkeen kaikki henkilöön liittyvät tiedot poistetaan välittömästi rekisteristä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääasiassa jäsenhakemuslomakkeelta, joka on
sekä sähköisessä että paperisessa muodossa, sekä sähköpostitse.
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7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan luovuttaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle yhdistyksen
jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Muille tahoille tietoja ei luovuteta.

HYSFK voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan
Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina lainmukaisella perusteella.
Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan
henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen
lainsäädännön mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti.
Rekisteri säilytetään sähköisessä muodossa, ja mahdolliset paperiset versiot säilytetään
lukituissa tiloissa, joihin on pääsy yhdistyksen hallituksella. Sähköisessä muodossa tiedot
säilytetään sellaisen palveluntarjoajan internet-palvelimella, joka on sitoutunut
noudattamaan EU:n tietosuojalainsäädäntöä. Tietoihin on pääsy vain järjestelmän
käyttäjätunnuksen saaneilla ja käyttäjätunnukset myönnetään kunkin vuoden hallitukselle
erikseen, sekä vain sen jäsenille. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin on pääsy
vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

9. Jäsenen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa
ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Lisäksi rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.
Pyynnöt omien tietojen tarkastamiseen, muuttamiseen tai poistamiseen liittyen tulee
lähettää HYSFKin hallitukselle joko kirjallisesti tai suullisesti. Rekisterinpitäjä voi
tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä
vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti
kuukauden kuluessa).


