Tietosuojailmoitus
1. Rekisterinpitäjä
European Law Students´ Association – ELSA Turku ry, y-tunnus: 1646662-2
Yo-talo B, 2. kerros Rehtorinpellonkatu 4 B
20500 Turku
Yhteyshenkilö:
Yhdistyksen pääsihteeri
secgen@elsa-turku.fi

Sähköpostilistalle kuulumisen osalta:
Yhdistyksen markkinointivastaava
vpmarketing@elsa-turku.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenrekisteri
3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1, alakohta c):
Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Sähköpostilistalle kuulumisen osalta:
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1, alakohta a):
Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.
4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät
Etunimet ja sukunimi, sähköpostiosoite, kotikunta ja liittymis- tai jäsenmaksun suorittamisen päivämäärä
5. Henkilötietojen vastaanottajat
Pääsy rekisteriin on yhdistyksen pääsihteerillä. Lisäksi yhdistyslain 11.2 §:n mukaan yhdistyksen jäsenelle
on pyydettäessä varattava tilaisuus tutustua yhdistyksen jäsenluetteloon merkittyihin jäsenen täydelliseen
nimeen ja kotipaikkaan. Jos henkilö on antanut suostumuksensa yhdistyksen sähköpostilistalle
kuulumiseen, yhdistyksen markkinointivastaavalla on pääsy sähköpostiosoitteeseen.
6. Tietojen siirto kolmansiin maihin
Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin.
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7. Henkilötietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään henkilön jäsenyyden ajan. Tiedot poistetaan myös, jos henkilöä ei hyväksytä
yhdistyksen jäseneksi viimeistään, kun liittymismaksu on palautettu.
8. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää yhdistykseltä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus
pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Tietojen
käsittelytavasta johtuen rekisteröidyn tietoja ei ole mahdollista siirtää järjestelmästä toiseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän katsoo, että häntä
koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Rekisteröidyllä on lakiin perustuva velvollisuus antaa pyydetyt henkilötiedot eikä yhdistys voi hyväksyä
henkilöä jäsenekseen ilman näitä tietoja. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa
sähköpostilistalle kuulumiseen milloin tahansa. Tällöin henkilölle ei kuitenkaan voida tiedottaa
yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista sähköpostin välityksellä.
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