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1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 

Rekisterinpitäjä: Gnostilainen Seura ry (jäljempänä ”Yhdistys”) 
Yhteyshenkilö: Pentti Tuominen 
Osoite: Rakuunatie 15 C 11, 01700 Vantaa 
Puhelin: 040 5057765 
Sähköposti: pentti.j.tuominen@gmail.com 

 

2. Rekisterien nimi:  

Yhdistyksen uutiskirjeiden postituslista (jäljempänä ”Rekisteri”). 

 

3. Rekisteröidyt 

Rekisteri sisältää tietoja niistä henkilöistä (jäljempänä ”Rekisteröity”), jotka ovat antaneet 
yhteystietojaan yhdistykselle saadakseen tiedotteita yhdistyksen toiminnasta. 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 

Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen yhteystietojen ylläpito ja käyttö Yhdistyksen 
uutiskirjeiden ja muiden tiedotteiden lähettämisessä.  

Tietojen käsittely perustuu Yhdistyksen ja Rekisteröityjen keskinäisen sopimuksen täytäntöönpanoon.  

 

5. Käsiteltävät henkilötiedot  

Rekisterissä säilytetään ja käsitellään Rekisteröityjen seuraavia henkilötietoja: 

- Rekisteröidyn sähköpostiosoite; 

- Rekisteröidyn etu- ja sukunimi (jos Rekisteröity on sallinut sen rekisteröinnin); 

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

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet  

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään. 

 

7. 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.  

 

8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 



Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

Henkilötietojen katselu tietojärjestelmän kautta on sallittu vain Yhdistyksen niille toimihenkilöille, joilla 
on siihen oikeuttavat käyttäjätunnukset ja salasanat. 

 

9. Henkilötietojen säilytysaika 

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

 

10. 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 Yhdistyksen rekisteristä; 

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

- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Yhdistyksen tiedotteiden ja muiden viestien lähettäminen 
sähköpostitse itselleen.  

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainittujen oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö tämän 
tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti.  

 

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

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

 

12. Yhteydenotot 

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

 

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 

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

 

 

 


