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Oulun yliopiston Prosessikilta ry:n tietosuojapolitiikka 
Tämän dokumentin tarkoitus on välittää tietoa Oulun yliopiston Prosessikilta ry:n tietosuojan 

periaatteet yhdistyksen jäsenille.  

Yhdistyksen hallussa on tällä hetkellä seuraavat rekisterit: 

• Jäsenrekisteri 

• Alumnijäsenrekisteri 

• Tapahtumien ilmoittautumisrekisteri 

• Kuvagalleria 

Tämä dokumentti sekä mainittujen rekisterien rekisteriselosteet päivitetään tarvittaessa, sekä aina 
hallituksen sekä toimihenkilöiden vaihduttua, viimeistään tammikuun 31. päivänä. Vastuu 

päivityksestä on nimetyllä rekisterivastaavalla (sihteeri) tai tämän puuttuessa yhdistyksen 

puheenjohtajalla.   

 

Tietosuojarekisterien käyttöoikeudet 
Oikeudet on rajoitettu vain niihin henkilöihin, joilla on yhdistyksen toimien kannalta siihen tarvetta. 

Yhdistyksemme vastuuhenkilö jäsenrekistereistä on ilman erillistä päätöstä aina virkaa tekevä 

sihteeri ja kuvagalleriasta sekä tapahtumailmoittautumisista tiedotusvastaava. 

Vanhalta hallitukselta ja toimihenkilöitä poistetaan oikeudet jo heti kauden vaihduttua, ellei ole 

selvää, että kyseinen henkilö tulee tarvitsemaan pääsyä rekisteriin uuden kauden toimivirassaan.  

Vanhojen tunnusten poisto tulee tehdä viimeistään tammikuun 31. päivänä. Vastuu päivityksestä 

on nimetyllä rekisterivastaavalla tai tämän puuttuessa yhdistyksen puheenjohtajalla.  

 

Tietojen elinkaari 
Rekistereissä olevaa tietoa säilytetään vain niin kauan kun se palvelee tarkoitustaan. 
Jäsenrekisterissä on kaikkien yhdistyksen sen hetkisten jäsenten tiedot, jotka poistetaan kun jäsen 

poistuu yhdistyksestä.  

Tapahtumien ilmoittautumisrekisterin kohdalla tiedot poistetaan, kun niillä ei koeta enää 

tarpeellisina sen tapahtuman osalta, mihin tiedot on kerätty.  

Tapahtumiin osallistuneista voidaan kuitenkin kerätä nk. anonyymidataa, eli osallistujien 
lukumääriä, liha/kasvisruokailevien määriä ja muita tietoja jotka eivät ole linkitettyjä rekisterin 

dataan. Nämä tiedot säilytetään erillisessä rekisterissä. 

Kuvagalleriassa kuvat pysyvät, kunnes asianomainen henkilö ilmoittaa, että haluaa kuvansa 

poistettavan. 

 

 

Tietosuojan tekninen varmistaminen 
Tällä hetkellä yhdistyksen tapahtumien ilmoittautumisrekisteri säilytetään yhdistyksen omalla 
koneella lukitussa tilassa, missä pääsy tietoihin on rajoitettu salasanalla. Jäsenrekisterit säilytetään  
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sähköisessä muodossa luotettavassa ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavan kolmannen 

osapuolen internet-palvelimilla. Kuvagalleria on suojattu salasanalla osoitteessa 

https://prosessikilta.kuvat.fi/kuvat/ .  

Lisäksi rekistereistä voidaan säilyttää salattu varmuuskopio. 

 

Henkilön oikeus pyytää ja korjata tietonsa 
Yksityishenkilöllä on oikeus pyytää Oulun yliopiston Prosessikilta ry:n toimesta hänestä tallennetut 
henkilötiedot. Tiedot luovutetaan ensisijaisesti samassa formaatissa kuin missä pyyntö tuli. 
Vastaavasti henkilöillä on oikeus pyytää tietojensa korjausta tai poistoa. Henkilötietojen korjauksen 

ja poistamisen kohtuullinen käsittelyaika on yksi kuukausi.  

Mikäli henkilö haluaa poistaa kuvagalleriasta kuvia, joissa hän itse esiintyy, tulee hänen osoittaa 

kuvat ja pyytää poistoa yhdistyksen tiedotusvastaavalta (tiedotusvastaava@prosessikilta.fi). 

Tarvittaessa pyytäjää voidaan pyytää todistamaan henkilöllisyytensä. 
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