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1  Rekisterinpitäjä 

Metsäopiskelijoiden OsuusMetsä (”Rekisterinpitäjä”) 

c/o Honkapolku 4 A 6 

80220 Joensuu 

Rekisterin ylläpidosta vastaa Rekisterinpitäjän hallintovastaava. Ajantasaiset yhteystiedot 

löytyvät osoitteesta https://osuusmetsa.fi/yhteystiedot/. 

 

2  Rekisterin nimi ja rekisteröidyt 

Metsäopiskelijoiden OsuusMetsän jäsenrekisteri. 

Rekisteröityjä ovat Rekisterinpitäjän jäsenet ja entiset jäsenet (”Rekisteröity”). 

 

3  Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 

Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta 

jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi ja viestintä 

jäsenrekisteripalvelussa (”Järjestelmä”). Käyttötarkoituksena on myös päättyneiden 

jäsenyyksien dokumentaation hallinta. 

Henkilötietojen käsittely perustuu Rekisterinpitäjän lainsäädännölliseen velvoitteeseen 

ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.  

 

4  Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisterissä käsitellään Rekisterinpitäjän jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita 

jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja Rekisteröidystä ovat: 

• Etu- ja sukunimi 

• Katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka 

• Sähköpostiosoite 

• Puhelinnumero 

• Sähköisen viestinnän tilaustiedot 

 

5  Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään. 
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6  Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Rekisterinpitäjän 

Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä 

tietoja tehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset 

käyttäjätunnukset ja salasanat. 

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä 

on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. 

Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat asianmukaisesti suojattuja. 

 

7  Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 

Henkilötietoja ei luovuteta muille osapuolille. 

Henkilötietoja voidaan siirtää muille palveluntarjoajille Järjestelmän toteuttamiseksi. 

Järjestelmän teknisen ylläpidon toteuttava yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja 

soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen 

mukaisesti.  

 

8  Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

9  Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen. 

Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään puolen vuoden ajan. Henkilötiedot 

voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Rekisterinpitäjän 

sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. 

 

10  Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä 

suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Rekisterinpitäjälle kanavakohtaisia 

suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse 

lähetettävät markkinointiviestit). Lisäksi Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan 

tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa: 
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• saada tieto henkilötietojensa käsittelystä 

• saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät 

henkilötiedot 

• vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä 

• vaatia henkilötietojensa poistamista 

• peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin 

henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn suostumukseen 

• vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa 

liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on 

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu 

• saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle 

rekisterinpitäjälle edellyttäen, että Rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot 

Rekisterinpitäjälle, Rekisterinpitäjä käsittelee kyseisiä henkilötietoja Rekisteröidyn 

suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti 

• vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän 

tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää Rekisteröityä 

tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan Rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen 

pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta 

sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.  

 

11  Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka 

sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai 

työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty 

soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

 

12  Yhteydenotot 

Tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä sähköpostiosoitteeseen 

viestinta@osuusmetsa.fi. 

 

13  Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. 


