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Suomen ravitsemustieteen yhdistyksen jäsenrekisterin tietosuojaseloste 
 
1. Rekisterinpitäjä 
Suomen ravitsemustieteen yhdistys ry 
Elintarvike-ja ravitsemustieteiden osasto, PL66, 00014 Helsingin yliopisto 
www.suomenravitsemustieteenyhditys.fi 
hallitus@suomenravitsemustieteenyhdistys.fi 
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Reetta Somero, Jäsenvastaava, hallitus@suomenravitsemustieteenyhdistys.fi 
 
3. Rekisterin nimi 
Suomen ravitsemustieteen yhdistyksen jäsenrekisteri 
 
4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus 
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain (503/1989) mukainen velvoite pitää yllä 
jäsenluetteloa sekä oikeutettu etu huolehtia jäsenpalveluista ja jäsenviestinnästä. 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen sekä 
jäsenmaksujen kerääminen. 
 
5. Rekisterin sisältämät henkilötiedot 
Rekisteri sisältää kunkin rekisteröidyn henkilöjäsenen osalta tarkoituksenmukaisiksi katsotut seuraavat 
henkilötiedot: 

-Rekisteröidyn etu- ja sukunimi 
-Rekisteröidyn yhteystiedot (sähköpostiosoite ja postiosoite) 
-Jäsenlaji (henkilö-, kunnia-, tai eläkeläisjäsen, nuori jäsen (opiskelija) tai 
yrityskannattajajäsen) 
-Kielto/suostumus tietojen luovuttamiseen kannattajajäsenille 
-Muut lisätiedot: Ammatti/titteli, suoritetut tai meneillään olevat tutkinnot, 
tutkimusalue/erikoisalue 

 
Rekisteri sisältää kunkin rekisteröidyn yrityskannattajajäsenen osalta tarkoituksenmukaisiksi katsotut 
seuraavat henkilötiedot: 

-yrityksen nimi 
-laskutusosoite 
-yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (sähköpostisosoite) 

 
Tummennetulla merkittyjen tietojen antaminen on edellytys jäsenyyden syntymiselle. 
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään perustuen rekisteröidyn omaan ilmoitukseen sähköisellä 
jäsenhakemuslomakkeella, sähköpostitse tai muulla tavalla. 
 
7. Tietojen luovutukset ja siirrot 
Luovutamme jäsenten yhteystiedot yhdistyksen kannattajajäsenille pyydettäessä kerran vuodessa. Jäsenillä 
on mahdollisuus kieltää yhteystietojen luovutus. 
 
 
8. Tietojen luovutukset ja siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle 
Emme luovuta tai siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

*22.5.2019 päivitetty verkkosivu- ja sähköpostiosoite. 

 

 

*22.5.2019 päivitetty yhteyshenkilön tiedot. 

*22.5.2019 lisätty ”sähköisellä” jäsenhakemuslomakkeella. 
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9. Tietojen suojaus ja säilytysajat 
Käytämme jäsenrekisterin ylläpitoon Membook-jäsenrekisteripalvelua, jonka tuottaa Membook Oy. 
Membookin ylläpidosta, valvonnasta ja tietoturvasta vastaa Netorek Oy, jonka palvelimilla Membook 
sijaitsee. Palvelintila sijaitsee Suomessa ja on asiankuuluvasti valvottu, varmistettu ja suojattu. Olemme 
rajanneet Membookin käytön vain nimetyille henkilöille (sihteeri, jäsenvastaava, rahastonhoitaja ja 
tiedotusvastaavat). He kirjautuvat Membookiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. 
 
Henkilötietoja ei säilytetä manuaalisesti, pois lukien paperiset jäsenhakemuslomakkeet, jotka sisältävät 
henkilötietoja. Nämä tallennetaan hallitusten kokousten pöytäkirjan liitteinä ja säilytetään 
luottamuksellisesti lukituissa tiloissa.  
 
Säilytämme henkilötietoja vähintään jäsenyyden keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja 
viranomaisten vaatimukset sekä arkistointia koskevat vaatimukset. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden 
käsittelylle ei ole enää lainmukaista perustetta. 

10. Rekisteröidyn oikeudet 
10.1 Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat jäsenrekisteriin tallennetut tiedot (EU yleisen 
tietosuoja-asetuksen 16. artikla). Mikäli tiedoissa on virheitä tai epätarkkuuksia, rekisteröidyllä on oikeus 
oikaista ja täsmentää tietoja.  
 
10.2 Oikeus tietojen poistamiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus (EU yleinen tietosuoja-asetus 17. artikla) saada häntä koskevat henkilötiedot 
poistettua ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että: 

a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten 
niitä muutoin käsiteltiin 
b) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole 
muuta laillista perustetta 
c) rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä 
d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai 
e) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön 
perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

 
11. Yhteydenotot 
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti 
kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle. 
 
12. Tämän tietosuojaselosteen muutokset 
Kaikki tähän tietosuojaselosteeseen tehtävät muutokset laitetaan näkyville selosteeseen päivättynä. Mikäli 
muutokset ovat merkittäviä, tiedotetaan näistä myös muilla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla 
internet-sivuillemme asiasta ilmoituksen.  

*22.5.2019 kohta 9: poistettu vanhentuneet tiedot koskien Nekkari-palvelun käyttöä. 
*22.5.2019 kohta 9: päivitetty henkilöiden nimikkeet, jotka käyttävät Membookia. 


