
Suomen ravitsemustieteen yhdistyksen hallituksen kokouksessaan 5/2019 hyväksymä versio – 22.5.2019 

  
 

Suomen ravitsemustieteen yhdistyksen verkkosivujen yhteydenottolomakkeen 
tietosuojaseloste 
 
1. Rekisterinpitäjä 
Suomen ravitsemustieteen yhdistys ry 
Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto, PL66, 00014 Helsingin yliopisto 
www.suomenravitsemustieteenyhdistys.fi  
hallitus@suomenravitsemustieteenyhdistys.fi  
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Elli Jalo, Tiedotusvastaava, hallitus@suomenravitsemustieteenyhdistys.fi 
 
3. Rekisterin nimi 
Suomen ravitsemustieteen yhdistyksen verkkosivujen yhteydenottolomakkeen tietosuojaseloste  
 
4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus 
Yhteydenottolomake on luotu, jotta yhteydenotto hallitukseen olisi mahdollisimman helppoa. 
Lomakkeelle tallennetut yhteydenotot tallentuvat, ja ne säästetään enintään yhden vuoden ajan.  
 
5. Rekisterin sisältämät henkilötiedot 
Rekisteri sisältää seuraavat tarkoituksenmukaiseksi katsotut henkilötiedot: 

-Etu- ja sukunimi 
-Sähköpostiosoite 
-Puhelinnumero 

 
Tummennetulla merkittyjen tietojen antaminen on edellytys viestin lähettämiseksi. 
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Keräämme henkilötiedot vastaajalta itseltään perustuen omaan ilmoitukseen yhteydenottolomakkeella.  
 
7. Tietojen luovutukset ja siirrot 
Jokaisesta yhteydenottolomakkeelle tallennetusta viestistä lähtee myös ilmoitus yhdistyksen sähköpostiin 
(hallitus@suomenravitsemustieteenyhdistys.fi), mutta tietoja ei luovuteta hallituksen ulkopuolelle. 
 
8. Tietojen luovutukset ja siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle 
Emme luovuta tai siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 
9. Tietojen suojaus ja säilytysajat 
Verkkosivut on tuotettu WordPress-ohjelmistolla ja verkkosivu sijaitsee Tieteellisten seurain valtuuskunnan 
ylläpitämällä palvelimella. Verkkosivujen päivitys on rajattu nimetyille henkilöille, jotka kirjautuvat 
verkkosivuille henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. 
 
10. Rekisteröidyn oikeudet 
10.1 Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin 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 
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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.  


