
Communica ry:n varausjärjestelmän rekisteri- ja
tietosuojaseloste

Tämä  on  EU:n  yleisen  tietosuoja-asetuksen  (GDPR)  mukainen  rekisteri-  ja
tietosuojaseloste. Laatimispäivämäärä 16.4.2019. Kohtia 8., 9. ja 10. muokattu
29.12.2020. Yhteystiedot päivitetty 11.1.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Communica ry, 
Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90014 Oulun yliopisto
Yhdistysrekisterinumero: 141.413
Kotipaikka: Oulu

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Puheenjohtaja Linda Hekko
communica.pj@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Communica ry:n varausjärjestelmän rekisteri- ja tietosuojaseloste

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja  säilytetään  ja  käytetään  Communica  ry:n
varausjärjestelmässä yhteydenottoja varten esimerkiksi ongelmatilanteissa,
kuten  varattavan  tavaran  kadotessa.  EU:n  yleisen  tietosuoja-asetuksen
mukainen  oikeusperusta  henkilötietojen  käsittelylle  on  henkilön  oma
suostumus,  jonka  hän  antaa  rekisteröityessään  Communica  ry:n
varausjärjestelmään.  Mikäli  rekisteröity  ei  toimita  pyydettyjä  tietoja  siltä
osin kuin  tietoja  tarvitaan rekisteröitymiseen,  rekisterinpitäjä  ei  voi  ottaa
vastaan  rekisteröitymistä  eikä  sitoutua  rekisterinpitäjän  ja  rekisteröidyn
väliseen  sopimukseen.  Rekisteröityneen  henkilön  tiedot  näkyvät  muille
varausjärjestelmään rekisteröityneille. 



5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn  itsensä  syöttämät  tiedot  varausjärjestelmän
rekisteröitymisvaiheessa sisältävät seuraavat tiedot:

- Henkilön etu- ja sukunimi

- Sähköposti

- Puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot  saadaan  Communica  ry:n  varausjärjestelmään  rekisteröityneiltä
itseltään  rekisteröitymisen  aikana  tai  rekisteröidyn  Communica  ry:lle
muulla tavalla toimittamista tiedoista.  

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n
tai ETA:n ulkopuolelle

Communica  ry  ei  luovuta  rekisteröidyn  yhteystietoja  muille  tahoille.
Tietoja  voidaan  julkaista  siltä  osin  kuin  niin  on  sovittu  rekisteröidyn
kanssa.  Tietoja  voidaan  kuitenkin  luovuttaa  kolmansille  osapuolille
ainoastaan yleisen tietoturva-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisissa
tilanteissa.  Tarvittaessa  henkilötietoja  voidaan  säilyttää  myös
luotettavaksi  tunnustetussa  pilvipalvelussa,  josta  ne  poistetaan,  kun
tarve  lakkaa.  Pilvipalvelussa  säilytettävien  tietojen  käsittelyssä
noudatetaan  samaa  huolellisuutta  ja  tarkkuutta  kuin  paikallisessa
sähköisessä muodossa olevia tietoja käsiteltäessä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Varausjärjestelmä toimii ja sen tietoja säilytetään kolmannen osapuolen
palvelimella  ja  niiden  backupeilla.  Varausjärjestelmän  ylläpidosta
huolehtii Communica ry.



Rekisterin  käsittelyssä  noudatetaan  huolellisuutta  ja  tietojärjestelmien
avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.  Tietoja säilytetään
vain sähköisessä muodossa ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavan
kolmannen osapuolen internetpalvelimilla. Rekisterinpitäjä huolehtii, että
tallennettuja  tietoja  sekä  palvelimen  käyttöoikeuksia  ja  muita
henkilötietojen  turvallisuuden  kannalta  kriittisiä  tietoja  käsitellään
luottamuksellisesti  ja  vain  niiden  henkilöiden  toimesta,  joiden
työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella  rekisteröityneellä  henkilöllä  on  oikeus  tarkistaa
varausjärjestelmään  tallennetut  tietonsa  ja  tarvittaessa  pyytää  niiden
muokkausta tai täydennystä. 

10. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja  säilytetään  varausjärjestelmässä  6  vuotta,  jonka  jälkeen
käyttäjätunnus  poistetaan  ilman  erillistä  ilmoitusta.  Henkilötietoja
voidaan  säilyttää  kauemmin,  mikäli  sovellettava  lainsäädäntö  tai
yhdistyksen sopimusvelvoitteet sitä edellyttävät. Tiedot poistetaan, kun
niiden  edellä  määritelty  säilytysaika  on  kulunut.  Rekisterissä  olevalla
henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista
rekisteristä.


