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Porin Kylterit – PorKy ry
Porin Yliopistokeskus
Pohjoisranta 11, 28100 Pori
hallitus@porinkylterit.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Tuomas Laurila
webmaster@porinkylterit.fi

3 Rekisterin nimi

PorKyn Ilmoittautumisrekisteri

4 Henkilötietojen

Henkilötietolain (523/1999) §8 1 momentin kohdat
1) ilmoittautujan antaman suostumuksen mukaisesti:
Ilmoittautumisen yhteydessä käyttäjän hyväksymien ilmoittautumisehtojen
mukaisesti yhdistyksellä on oikeus kerätä palvelun tai tuotteen tarjoamisen
kannalta tarvittavia tietoja näiden poiketessa normaaleissa (esim.
kolmannen osapuolen vaatimuksen kuten hotellit)

käsittelyn tarkoitus

5) asiakassuhteen hoitaminen:
yhdistys kerää ilmoittautumisten yhteydessä tarvittavat tiedot tuotteen tai
palvelun toimittamiseksi sekä mahdollisen ilmoittautumismaksun
keräämiseksi

5 Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot
- Nimi
- Sähköposti
Mikäli tarpeen tuotteen tai palvelun toteuttamiksi soveltuvasti seuraavia
- Puhelin
- Kotiosoite
- Henkilötunnus, passin numero, syntymäaika, sukupuoli, jäsennumero,
opiskelijanumero (vain mikäli ehdottomasti tarpeen)
Ruokailun kuuluessa tuotteeseen tai palveluun
- Ruoka-aineallergiat
- Erityisruokavaliot
Lisäksi voidaan kerätä palvelun tai tuotteen edellyttämiä erityistietoja

6 Säännönmukaiset

Rekisterin aineisto koostuu käyttäjän itse suullisesti tai kirjallisesti
ilmoittamista tiedoista. Tiedot voivat olla asiakkaan järjestelmään suoraan
syöttämiä, tai rekisterinpitäjälle muita kanavia pitkin ilmoitettuja ja
rekisterinpitäjän toimesta talletettuja tietoja

tietolähteet
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Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain, mikäli näiden tietojen
luovuttaminen on palvelun tai tuotteen tarjoamisen kannalta
välttämättömiä. Tällöin varmistetaan, että luovutuksen saaja käsittelee
käyttöönsä luovutettuja tietoja asianmukaisella tavalla vain erikseen
sovittuun käyttötarkoitukseen.
Edellisestä poiketen tietoja voidaan luovuttaa, mikäli laki tai asetus näin
erikseen määrää.
Tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle myös siinä määrin, mitä
erääntyneen saamiseen perimiseen liittyvät toimenpiteet tai muu
kirjanpidollinen syy erikseen vaatii.

8 Tietojen siirto EU:n tai

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

ETA:n ulkopuolelle

9 Rekisterin suojauksen

A Manuaalinen aineisto

periaatteet

Kirjanpitoaineiston mukana säilytettävät tiedot ovat ainejärjestön käytössä
olevassa lukittavassa tilassa. Kirjanpitomapit säilytetään tilassa erikseen
lukittavissa olevissa arkistokaapeissa.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
ATK aineisto sijaitsee palveluntarjoajan tarjoamassa pilvipalvelussa.
Palveluntarjoaja varmastaa laitteiden fyysisen turvallisuuden. Käyttöoikeus
tietoihin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla luvattoman käytön
estämiseksi.

10 Tarkastusoikeus

Henkilötietolain (523/1999) §26 mukaisesti käyttäjällä on oikeus saada
selvitys itseään koskevista tiedoista. Tietojen luovuttamista voidaan
rajoittaa samaisen lain §27 1 momentin 2 kohdan mukaisesti.
Tarkastuspyyntö on esitettävä ko. lain §28 vaatimusten mukaisesti.

11 Oikeus vaatia tiedon

Rekisteröidyllä on on oikeus henkilötietolain (523/1999) §29 oikeus vaatia
itseään koskevan virheellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon
poistamista, oikaisua tai täydentämistä.

korjaamista

Rekisterinpitäjän kieltäytyessä muihin velvoitteisiin vedoten tietojen
poistamisesta, täydentämisestä tai korjaamisesta, annetaan asiasta
kirjallinen todistus perusteluineen.
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12 Muut henkilötietojen
käsittelyyn liittyvät
oikeudet
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Kaikissa rekisteriin liittyvissä asioissa käyttäjän tulee ensisijaisesti olla
yhteydessä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.
Tietosuojaan ja rekistereihin liittyvissä erimielisyystilanteissa rekisteröidyllä
on henkilötietolain (523/1999) mukaisesti oikeus saattaa asia
tietosuojavaltuutetun tietoon.

