
Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on STAABI Tampereen yliopiston hallintotieteitä opiskelevien yhdistys ry:n henkilötietolain
ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on otettu
käyttöön 28.11.2021.

Rekisterinpitäjä:
STAABI Tampereen yliopiston hallintotieteitä opiskelevien yhdistys ry

Kanslerinrinne 1 / Pinni A1056, 33100 Tampere

staabi-hallitus@lists.tuni.fi

Rekisterin pitäjän edustaja:

Rekisterin pitäjää tarvittaessa edustaa yhdistyksen puheenjohtaja puheenjohtaja@staabi.fi.

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:
Rekisteristä vastaa istuvan istuvan hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsema
tietosuojavastaava.

Tällä hetkellä talous@staabi.fi

Rekisterin nimi:
Staabi ry:n jäsenrekisteri

Staabi ry:n tapahtumien osallistujarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste:
Henkilötietojen käsittelyn laillisuusperusteista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa 2016/679, artiklassa 6. Yhdistyksen toiminnan kannalta olennaisia perusteita
henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen ovat:

a) rekisteröidyn suostumus käsittelyyn
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b) käsittelyn tarpeellisuus sopimuksen toimeenpanemiseksi, jossa rekisteröity on toisena
osapuolena, sekä

c) rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen.

Tapahtumailmoittautuminen b) sopimuksen toimeenpano
Tilaustuotteiden myynti b) sopimuksen toimeenpano
Yhdistyslain 11§ mukainen jäsenluettelo c) rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite
Jäsenviestintä ja sähköpostilista a) rekisteröidyn suostumus
Jäsenkyselyt a) rekisteröidyn suostumus
Ilmoittautumiset ja hakemukset
osallistumisesta yhdistyksen toimintaan

a) rekisteröidyn suostumus

Tapahtumaviestintä a) rekisteröidyn suostumus
Kulukorvauslomakkeet a) rekisteröidyn suostumus

Rekisterin sisältö:
Jäsenrekisteriin tallennetut tiedot ovat:

● Etu- ja sukunimi
● Kotipaikkakunta
● Sähköpostiosoite
● Jäsenyyden voimassaoloaika
● Liittymispäivä

Tapahtumien osallistujarekisteriin tallennetut tiedot ovat:

● Etu- ja sukunimi
● Yhteystiedot tapahtumasta viestimistä varten.
● Mahdolliset tapahtuman luonteen kannalta tarpeelliset lisätiedot, kuten ruokavalio

Tiimi-, toimihenkilö- tai muuhun vastaavaan toimintaan tai toimijahakuun ilmoittautuessa kerätyt
tiedot ovat:

● Etu- ja sukunimi
● Yhteystiedot valinnoista tiedottamiseksi, sekä haun mukaisen toiminnan järjestämiseksi.
● Mahdolliset tehtävän hoitamisen kannalta tarpeelliset lisätiedot, kuten työ- tai

järjestökokemus.
● Lisäksi ilmoittautumisen yhteydessä vastaaja voi kertoa henkilötietoja, vaikkei niitä

kysyttäisi, esimerkiksi seuraavasti: Voit myös itse kertoa avovastauksissa tietoja, joista sinut
on mahdollista välillisesti tai suoraan tunnistaa.



Jäsenkyselyitä varten tallennetut tiedot ovat:

● Etu- ja sukunimi
● Yhteystiedot, mikäli kyselyyn vastaajille arvotaan palkintoja.
● Mahdolliset kyselyn luonteen kannalta tarpeelliset lisätiedot, kuten vuosikurssi.
● Lisäksi lomakkeen yhteydessä vastaaja voi kertoa henkilötietoja, vaikkei niitä kysyttäisi.

Sähköpostilistaa varten tallennetut tiedot ovat:

● Sähköpostiosoite
● Vapaaehtoisesti nimi

Tuotteiden myymisen yhteydessä tallennetut tiedot ovat:

● Etu- ja sukunimi
● Yhteystiedot tuotteiden perille löytämisen varmistamiseksi.
● Ostettujen tuotteiden tiedot esimerkiksi vaatekokotietoineen.
● Huom! Tämä koskee tilaustuotteita, kuten colleget. Toimistomyynnissä henkilötietoja ei

tallenneta.

Kulukorvauslomakkeiden yhteydessä tallennetut tiedot ovat:

● Etu- ja sukunimi
● Yhteystiedot mahdollisten epäselvyyksien selvittämiseksi
● Pankkiyhteys kulukorvauksen maksamiseksi

Annettuja tietoja käsitellään ainoastaan niissä asioissa, joihin on rekisteröidyltä saatu lupa.

Tietojen käsittelijät:
Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan henkilöt, joille se yhdistystä koskevien tehtävien hoitamiseksi
tarpeen. Lähtökohtaisesti henkilötietoja käsittelee ainoastaan hallitus, mutta
tapahtumailmoittautumisessa kerättyjä tietoja voivat käyttää myös tapahtuman järjestäjät.

Rekisterin tietolähteet:
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.



Tietojen luovuttaminen:
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille tai julkisteta ilman rekisteröidyn suostumusta.

Rekisterin suojaus:
Kaikki tiedot säilytetään salasanalla suojattuna asiaan kuuluvaa huolellisuutta noudattaen.

Tietoja säilytetään Kide.app- ja Google Drive -palveluissa. Mahdolliset fyysiset tiedot säilytetään
lukkojen takana kassakaapissa ja vain istuvan hallituksen nähtävillä.

Muissa kuin vähäisissä tietosuojarikkomuksissa rekisteröidylle ja tarvittaessa viranomaisille
ilmoitetaan mahdollisimman pian rikkomuksen tultua ilmi.

Tietojen säilytysaika:
Tietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeellisia, ellei toisin ole erikseen ilmoitettu.
Tarpeettomat tiedot pyritään hävittämään 2 kuukauden sisällä esimerkiksi tapahtuman pitämisestä
tai tehtävän toimikauden päättymisestä.

Tiedot voidaan vaihtoehtoisesti arkistoida anonymisoituna toiminnan kehittämistä varten ja
toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.

Yhdistyksen toimijat ovat vaitiolovelvollisia toiminnassa käsittelemistään henkilötiedoista, myös
toimikauden loppumisen tai yhdistyksestä eroamisen jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja saada
kopio käsiteltävistä tiedoista.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjausta häntä koskeviin epätarkkoihin ja virheellisiin tietoihin,
sekä täydentää puuttuvia tietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevia tietoja poistettavaksi, mikäli niitä ei enää tarvita
alkuperäiseen keräämistarkoitukseen tai jos niitä käytetään lainvastaisesti.

Pyyntö jäsenrekisteristä poistamisesta tulkitaan eroilmoituksena yhdistyksestä.

Pyynnöt tulee lähettää istuvan hallituksen tietosuojavastaavalle, jonka tulee käsitellä asia kahden
viikon sisällä.


