
 Ynnä ry 
 Yhdistyksen muut rekisterit 

 EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 
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 Rekisterinpitäjä 
 Ynnä ry 
 Y-tunnus: 2682182-7 

 Yhteystiedot: 
 Mattilanniemi/MaD 253 
 PL 35 
 40014 Jyväskylän yliopisto 
 040 805 4549 
 ynna-hallitus@lists.jyu.fi 

 Rekisteriasioista vastaavat henkilöt 
 Kyseisen vuoden hallitus (  ynna-hallitus@lists.jyu.fi  ). 

 Rekisterien nimet 
 ●  Kunniajäsenrekisteri & kunniamainintareksiteri 
 ●  Tapahtumailmoittautumisrekisteri 
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 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 ●  Kunniajäsenrekisteri & kunniamainintarekisteri 

 Rekisterin tietoja käytetään kirjan pitämiseen myönnetyistä kunniajäsenyyksistä- ja 
 maininnoista. 

 ●  Tapahtumailmoittautumisrekisterit 

 Rekisterin tietoja käytetään laskuttamiseen ja tapahtumien järjestämisessä huomioon 
 otettaviin asioihin. 

 Rekisterin sisältö 
 ●  Kunniajäsenrekisteri & kunniamainintarekisteri 

 Sukunimi, etunimi, päivämäärä jolloin myönnetty, lyhyet perustelut myöntämiselle 

 ●  Tapahtumailmoittautumisrekisterit 

 Sukunimi, etunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut henkilön itse ilmoittamat tiedot. 
 Ilmoittautumisen yhteydessä voidaan kysyä myös muita tietoja, mikäli se on tapahtuman 
 luonteen kannalta välttämätöntä, esimerkiksi erityisruokavaliot jos tapahtuman yhteydessä 
 tarjoillaan ruokaa. 

 Säännönmukaiset tietolähteet 
 Rekisterien tiedot perustuvat rekisteröityjen omiin ilmoituksiin. 

 Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

 Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tapahtumailmoittautumisrekisterin 
 tietoja voidaan siirtää muille tahoille vain mikäli se on tapahtumailmoittautumisen kannalta 
 välttämätöntä, kuten jos tapahtuma on jonkin toisen tahon järjestämä. Tietoja ei siirretä 
 Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta. 



 Rekisterin 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. 
 Rekistereihin pääsee vain yhdistyksen hallitus. Rekisterit eivät sisällä salaiseksi määrättyjä 
 henkilötietoja. 

 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon 
 korjaamista 
 Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja 
 vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. 
 Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö 
 tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön 
 esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n 
 tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
 Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen 
 poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut 
 EU:n  yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet  kuten henkilötietojen käsittelyn 
 rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 
 Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 
 Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa 
 (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 
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