
 

TIETOSUOJASELOSTE − GNOSTILAINEN SEURA RY 
11.1.2023 

 

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 

Rekisterinpitäjä: Gnostilainen Seura ry (”Yhdistys”) 

Yhteyshenkilö: Pentti Tuominen 

Osoite: Rakuunatie 15 C 11, 01700 Vantaa 

Puhelin: 040 5057765 

Sähköposti: pentti.j.tuominen@gmail.com 

 

2. Rekisteröidyt 

Yhdistys säilyttää tietoja kanssaan tekemisissä olevista henkilöistä (”Rekisteröity”) kolmessa 
erillisessä rekisterissä: 

• Jäsenrekisterissä Yhdistyksen jäsenten henkilötietoja; 

• Asiakasrekisterissä Yhdistyksen verkkokaupassa asioineiden tilaus- ja yhteystietoja; 

• Postitusrekisterissä Yhdistyksen uutiskirjeen tilanneiden sähköpostiosoitteita.  

 

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 

Jäsenrekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta 
jäsenyyden aikana ja sen jälkeen. Asiakasrekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen 
yhteystietojen ylläpito ja käyttö tilattujen tuotteiden toimittamisessa sekä mahdollisten reklamaatioiden 
käsittelyssä. Postitusrekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen sähköpostiosoitteiden käyttö 
uutiskirjeiden lähettämisessä ja muussa tiedottamisessa.  

Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää 
jäsenrekisteriä sekä muissa tapauksissa Yhdistyksen ja Rekisteröityjen keskinäisten sopimusten 
täytäntöönpanoon.  

 

4. Käsiteltävät henkilötiedot  

Jäsenrekisterissä säilytetään ja käsitellään Yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita 
jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat: 

- Rekisteröidyn etu- ja sukunimi (*); 

- Rekisteröidyn kotipaikka (*); 

- Rekisteröidyn postiosoite; 

- Rekisteröidyn sähköpostiosoite (*); 

- Rekisteröidyn matkapuhelinnumero; 



- Rekisteröidyn syntymäaika (jos Rekisteröity on sallinut sen rekisteröinnin); 

- Rekisteröidyn jäseneksi hyväksymispäivämäärä; 

- Rekisteröidyn liittymismaksun maksupäivämäärä (*); 

- Rekisteröidyn jäsennumero (*); 

- Rekisteröidyn jäsenyysluokka (Varsinainen jäsen, Kannatusjäsen, Kunniajäsen); 

- Rekisteröidyn jäsenmaksujen suoritukset; 

- Rekisteröidyn saavuttama aste Yhdistyksen ylläpitämässä Gnostilaisessa Riitissä (*); 

- Muut Rekisteröidyn jäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten Rekisteröidyn jäsenyyden 
päättymispäivämäärä. 

Edellä tähdellä (*) merkittyjä tietoja voidaan esittää Yhdistyksen verkkosivujen (www.gnosis.fi) 
käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojatun Jäsenhuone-osion jäsenluettelossa Rekisteröidyn 
kirjallisella suostumuksella. Rekisteröidyille on annettu käyttäjätunnus ja salasana Jäsenhuone-
osioon. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää tietojensa näyttäminen edellä mainitussa 
jäsenluettelossa.  

Jäsenrekisterin lisäksi Yhdistys säilyttää tiedostomuodossa Rekisteröityjen jäsenhakemuksia, joissa 
on seuraavia tietoja: 

- Rekisteröidyn nimi ja yhteystiedot (kuten edellä); 

- Rekisteröidyn syntymäaika (jos ilmoitettu); 

- Rekisteröidyn tutkinto tai ammatti (jos ilmoitettu); 

- Tietoja Rekisteröidyn henkisistä katsomuksista ja harrastuksista (jos ilmoitettu);  

- Tietoja Rekisteröidyn kiinnostuksen kohteista Yhdistyksessä (jos ilmoitettu); 

- Rekisteröidyn valokuva (jos liitetty hakemukseen). 

Asiakasrekisterissä säilytetään ja käsitellään Yhdistyksen verkkokaupassa asioineiden henkilöjen 
tilaus- ja yhteystietoja. Näitä tietoja ovat: 

- Rekisteröidyn etu- ja sukunimi; 

- Rekisteröidyn postiosoite; 

- Rekisteröidyn sähköpostiosoite; 

- Rekisteröidyn matkapuhelinnumero; 

- Tiedot Rekisteröidyn tilauksesta. 

Postitusrekisterissä säilytetään ja käsitellään Yhdistyksen uutiskirjeen tilanneiden 
sähköpostiosoitteita. 

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet  

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään. 

 

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen Järjestelmään 
Yhdistysavain-verkkoalustalla, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat 



kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset 
käyttäjätunnukset ja salasanat.  

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan.  

 

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

Henkilötietojen katselu tietojärjestelmän kautta on sallittu vain Yhdistyksen niille jäsenille tai muille 
henkilöille, joilla on siihen oikeuttavat käyttäjätunnukset ja salasanat. 

 

8. Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden 
päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden 
päättymisestä Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella tai mahdollisiin oikeusvaateisiin 
puolustautumisen takia (KKO 2017:15).  

 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa: 

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä; 

- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät 
henkilötiedot;  

- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; 

- vaatia henkilötietojensa poistamista; 

- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin 
henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn suostumukseen;  

- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä 
perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yhdistyksen oikeutettu etu; ja 

- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Yhdistyksen tiedotteiden ja muiden viestien lähettäminen 
sähköpostitse itselleen, lukuun ottamatta kokouskutsuja ja jäsenmaksuihin liittyviä viestejä.  

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainittujen oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö tämän 
tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää Rekisteröityä 
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan Rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön 
käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä 
perusteella.  

 

10. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli 
Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön 
mukaisesti. 



 

11. Yhteydenotot 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja 
muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse, henkilökohtaisesti tai kirjallisesti Rekisterinpitäjän 
yhteyshenkilölle.  

 

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön, yhteyshenkilön tai 
olosuhteiden muuttuessa.  

 

 

 


