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POHJOIS-KYMEN PRO RY:N TIETOSUOJASELOSTE 
 

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten käsittelemme jäsentemme henkilötietoja. Tämä 

seloste kattaa vain itse keräämämme henkilötietorekisterin tapahtumiamme varten. 

Jäsenrekisterinä käytämme Ammattiliitto Pron jäsenrekisteriä, joka ei kuulu tämän selosteen piiriin. 

Liiton tietosuojaseloste on saatavissa verkkosivuilta www.proliitto.fi. 

Varmistaaksemme ajantasaisen ja oikean tiedon, meillä on oikeus muuttaa tätä selostetta. 

Verkkosivuiltamme www.pohjoiskymenpro.fi löydät viimeisimmän version. 
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7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

8. Tietojen siirto EU/ETA-maiden ulkopuolelle 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

10. Yksityisyyden suojaan liittyvät jäsenen oikeudet 

 

1. Rekisterinpitäjä 
 

Pohjois-Kymen Pro ry on rekisterinpitäjä omien jäsentensä osalta.  

 

2. Yhteyshenkilö 
 

Tietosuojavastaava Petri Vainikka: petri.vainikka@pohjoiskymenpro.fi 

 

3. Rekisterin nimi 
 

Pohjois-Kymen Pro ry jäsentapahtumat ja -palvelut 

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus 
 

Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan jäsentapahtumien järjestämistä varten tarpeellisissa 

määrin. Lisäksi keräämme tietoja palvellaksemme jäseniä työsuhdeasioissa, mikäli se 

katsotaan tarpeelliseksi. 

 

http://www.proliitto.fi/
http://www.pohjoiskymenpro.fi/
mailto:petri.vainikka@pohjoiskymenpro.fi
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5. Rekisterin tietosisältö 
 

Keräämämme tiedot voidaan jaotella seuraaviin viiteen ryhmään: 

 

1) Henkilötiedot: nimi ja syntymäaika, lisäksi tallennetaan annettu jäsennumero 

2) Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 

3) Jäsenyystiedot: jäsenlaji, luottamus- ja järjestötehtävät 

4) Työsuhdetiedot: työnantaja, sopimusala 

5) Muut tiedot: markkinointiesto 

Kaikki tiedot eivät ole pakollisia, eikä useimpia tietoja kerätä koskaan, ellei tarkoitus vaadi niitä. 

Yleisimmät kerätyt tiedot löytyvät kahdesta ensimmäisestä ryhmästä. 

Keräämämme tiedot ovat aina yksilöityjä tarkoituksia, kuten yksittäisen tapahtuman 

järjestämistä varten kerätyt jäsentiedot ilmoittautumisen yhteydessä. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
 

Henkilötietoja saamme sinulta itseltäsi ilmoittautuessasi tapahtumiimme. Muita jäsentietoja 

keräämme Ammattiliitto Pro ry:n jäsenrekisteristä tarvittaessa. 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
 

Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle sääntöjenmukaisten tapahtumien 

järjestämistä varten. Tällaisia ovat esimerkiksi matkanjärjestäjille luovutettavat matkustajien 

nimet ja syntymäajat. Muissa tarkoituksissa luovutuksia ei tehdä.  

 

8. Tietojen siirto EU/ETA-maiden ulkopuolelle 
 

Tällä hetkellä emme käytä lainkaan EU/ETA-alueen ulkopuolella olevia resursseja tai 

palvelimia. 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 

Henkilötietoja säilytetään siihen asti, kun se palvelun tuottamiseksi ja yhdistyksen kirjanpidon ja 

tilastoinnin vuoksi on tarpeellista. Tiedot kuitenkin hävitetään viimeistään keräämisvuotta 

seuraavan vuoden loppuun mennessä. 

Henkilötiedot säilytetään turvallisissa paikoissa. Mikäli tiedot vain paperilla, paperit ovat 

lukitussa tilassa ja nimetyillä henkilöillä on avaimet tilaan. Mikäli tiedot myös tai ainoastaan 

digitaalisena, säilytys tietokoneella, jossa salasanasuojaus ja tietoturva ajan tasalla. 

 

10. Yksityisyyden suojaan liittyvät jäsenen oikeudet 
 

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostitse 

osoitteeseen petri.vainikka@pohjoiskymenpro.fi. 

 

  

mailto:petri.vainikka@pohjoiskymenpro.fi
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Oikeus pyytää pääsyä tietoihisi (tarkastusoikeus) 
 

Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi. Jäsentietojen oikeellisuus 

kannattaa kuitenkin tarkastaa itse osoitteesta www.proplus.fi. 

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 
 

Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista. Voit 

myös itse korjata jäsentietosi osoitteessa www.proplus.fi. 

 

Oikeus tietojen poistamiseen 
 

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa: 

- Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin. 

- Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta laillista perustetta. 

- Vastustat tietojen käsittelyä, eikä käsittelyn jatkamiselle ole perusteltua syytä. 

- Tietojen käsittely on lainvastaista. 

 

Vastustamisoikeus ja suoramarkkinoinnin kielto 
 

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella vastustaa 

tietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että 

meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi. 

 

Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin. 

Aiemmin mainitun mukaisesti, emme koskaan luovuta tietojasi suoramarkkinointia varten. 

Huomaa kuitenkin, että jäsenkirjeet ja kutsut ja ilmoitukset eivät ole suoramarkkinointia vaan 

jäsenpostia, jota lähetetään jäsenyyden perusteella. 

 

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä 
 

Jos kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai tietojen käsittelyn lainmukaisuuden, tai 

jos olet vastustanut tietojen käsittelyä oikeuksiesi mukaisesti, voit pyytää meitä rajoittamaan 

henkilötietojesi käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen. Tietojen käsittely rajoitetaan tällöin vain 

säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu tai on voitu tarkistaa, ovatko 

oikeutetut etumme ensisijaisia sinun etuihisi nähden. 

 

 

http://www.proplus.fi/
http://www.proplus.fi/

