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Muutospvm: Tietosuojailmoitus
Yhdistyksen jäsenyys ja seminaaritapahtumat
Rekisterinpitäjä
Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on Suomen Arktinen Seura - Arktiska Föreningen i
Finland ry vastaten siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä ilmoitusta ja soveltuvia tietosuojalakeja
noudattaen.
Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Suomen Arktinen Seura ry
Ulkopoliittinen instituutti
PL 400
00161 Helsinki
Y-tunnus: 3074233-9
Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?
Tämä Tietosuojailmoitus kertoo, kuinka Suomen Arktinen Seura kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja
jäsensuhteen hoitamisen, jäsenpalvelujen ja verkkosivun https://www.arcticfinland.fi/Arktinenseura
yhteydessä.
Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka olet antanut meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioit
kanssamme, esimerkiksi kun liityt jäseneksi tai tilaat uutiskirjeemme. Henkilötietojen käsittely perustuu
sinun ja meidän väliseen jäsensuhteeseen (sopimus).
Tapahtumien osalta henkilötietojasi käytetään tapahtumajärjestelyjen hoitamiseen. Tapahtumiin
osallistujien tietoja voidaan myös tilastoida. Kontaktitietoja käytetään tapahtumaan liittyvien viestien ja
tiedotteiden lähettämiseen sekä tulevista saman alan tapahtumista tiedottamiseen. Yhdistys voi käyttää
tietoja myös tilastointiin.
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Euroopan unionin tietosuojaasetuksen (EU 679/2016) 6 artiklan 1 kohdan f) alakohta. Tällainen oikeutettu etu on olemassa, koska
rekisteröidyn (osallistuja) ja yhdistyksen välille syntyy merkityksellinen ja asianmukainen suhde seminaari,
konferenssi tai tapahtumailmoittautumisen seurauksena, joka rinnastuu asiakassuhteeseen. Yhdistys
tiedottaa tämän perusteella mm. tulevista tapahtumista.
Jos tapahtumien osalta tehdään erillisiä sopimuksia voi käsittely perustua myös tietosuoja- asetuksen (EU
679/2016) artiklan 6.1 b) kohtaan, jolloin käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai sitä
edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.
Jos kyse on maksullisesta toiminnasta voi käsittely perustua myös lakisääteiseen velvoitteeseen (verotus,
kirjanpito) tietosuoja-asetus artikla 6.1 c).
Terveydentilaa koskevien tietojen käsittely (mm. allergiat) edellyttää, että rekisteröity on antanut
nimenomaisen suostumuksensa käsittelyyn (tietosuoja-asetus) 9 artikla 2 a).
Joskus käsittelyperuste voi olla myös elintärkeä etu, jos tapahtumaan tai konferenssiin osallistuja loukkaa
itsensä tilaisuuden yhteydessä ja henkilötietoja joudutaan antamaan hoitavalle henkilökunnalle (tietosuojaasetus artikla 6.1 d).

Yhdistys on sitoutunut keräämään ja käsittelemään henkilötietojasi oikeudenmukaisella ja läpinäkyvällä tavalla ja
noudattaen henkilötietojen käsittelystä annettua lainsäädäntöä.
Mitä henkilötietoja käsittelemme?
Tiedot kerätään henkilöltä itseltään jäseneksi liittymisen tai tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä. Näitä
tietoja ovat nimi, tavanomaiset yhteystiedot sekä tapahtumaan osallistumistiedot. Kysyttävät tiedot voivat
vaihdella riippuen tapahtumasta, kuitenkin vain välttämättömät ja tarpeelliset tiedot kerätään. Tiedot kerätään
suoraan ilmoittautumisen yhteydessä tapahtumakohtaisten lomakkeiden kautta. Myös sähköpostitse,
puhelimitse tai tapaamisessa ilmoittamiasi tietoja voidaan tallentaa, mikäli niillä on vaikutusta järjestelyihin.

Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Emme siirrä jäsentemme tai tapahtumaosallistujien henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.
Evästeet
Verkkosivustomme https://www.arcticfinland.fi/Arktinenseura käyttää evästeitä.
Henkilötietojen säilyttäminen
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä ilmoituksessa määriteltyjen
käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Henkilötietoja säilytetään jäsensuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös
jäsensuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi,
jäsensuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai
kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti. Henkilötiedot
poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai
velvollisuuksien toteuttamiseksi.
Sinun oikeutesi
Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista,
päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä
ilmoituksessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida
poistaa.
Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.
Sinulla on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot
järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa
muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle.
Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi
suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.
Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille osoitteeseen arcticsocietyfinland@gmail.com. Mikäli koet,
että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun
puoleen.
Löydät
tietosuojavaltuutetun
yhteystiedot
tietosuojavaltuutetun
verkkosivuilta:
http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html.
Tietoturva
Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet)
henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai

luovuttamiselta. Esimerkkinä mainittakoon, että henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä
työtehtäviensä hoitamiseksi.
Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia.
Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.
Tietosuojailmoituksen muuttaminen
Meillä on oikeus muuttaa tätä ilmoitusta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme
https://www.arcticfinland.fi/Arktinenseura, josta löydät myös viimeisimmän version tästä ilmoituksesta.

