
Turun liikemiesyhdistys ry:n tietosuojaseloste 
 

Tämä on Turun liikemiesyhdistys ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen 

rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.5.2018. Viimeisin muutos 29.5.2018. 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Turun liikemiesyhdistys ry 

c/o Turun kauppakorkeakoulu, 20014 Turun yliopisto 

Käyntiosoite: Rehtorinpellonkatu 3, 20500 Turku 

info@turunliikemiesyhdistys.fi 

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Yhdistyksen toiminnanjohtaja, info@turunliikemiesyhdistys.fi 

Turun liikemiesyhdistys ry:n toiminnanjohtaja toimii myös yhdistyksen tietosuojavastaavana. 

 

3. Rekistereiden nimet 

Jäsenrekisteri sekä Lyyti Oy:n ylläpitämät rekisterit yhdistyksen tapahtumiin osallistuneista 

henkilöistä 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Tietoja käytetään yhdistyksen tiedotteiden ja tapahtumakutsujen lähettämiseen, 

yhteydenottoihin sekä yhdistyksen maksuliikenteen hoitamiseen. Rekisteri perustuu jäsenen 

liittymisen yhteydessä antamiin tietoihin. 

 

5. Rekistereiden tietosisältö 

Henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika, arvo/ammatti, työpaikka, sähköpostiosoite, 

puhelinnumero, kotiosoite, työosoite, jäsentyyppi, liittymisvuosi. Tietoja käsittelee 

yhdistyksen toiminnanjohtaja. 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin lisätään tietoja jäsenen liittymisen yhteydessä, jossa tiedot annetaan yhdistyksen 

www-sivun liittymislomakkeen kautta. Päivityksiä tehdään jäsenten yhteydenottojen ja 

muutosten pohjalta 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Ei säännönmukaisia tietoluovutuksia kolmansille osapuolille, eikä EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle. Yhdistys luovuttaa tietoja maksuliikennettä varten tilitoimistolle. Tietoja 

voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu tietoja koskevien henkilöiden kanssa. 

 

8. Rekistereiden suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät 

tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, 

niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia 

ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään 

luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joille se kuuluu. 

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jäsenellä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin. Tiedot voi tarkastaa 

maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa rekisteristä vastaavalle 
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sähköpostilla, kirjeellä tai esittää henkilökohtaisesti. Pyynnössä on kerrottava henkilön nimi. 

Tiedot annetaan pyynnöstä sähköisesti. Rekisterinpitäjä vastaa 

asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, eli pääsääntöisesti 

kuukauden kuluessa. 

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Tietojen korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti ja osoitettava rekisterin 

pitäjälle. Tiedon korjaamista pyytävän henkilöllisyys varmistetaan tarvittaessa. 

 

11. Rekisteröidyn informointi 

Rekisteröityjä voidaan tarvittaessa informoida sähköpostitse, kirjeitse tai jäsentilaisuuksissa 

jäsenyyden / palvelujen muutoksista. 

 


