
 

Laatimispäivä / 6.2.2018 
  

REKISTERISELOSTE 
  
  

1. Rekisterinpitäjä 
  
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – 

SAKKI ry. (Y-tunnus: 0678133-8) 

  
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – 

SAKKI ry Hakaniemenranta 1 C 

00530 Helsinki 

 

Puhelin  

050 3374 655 

  
2. Rekisteriasioista 
vastaava henkilö ja/tai 
yhteyshenkilö 
  
Toimistosihteeri 
  
Saska Heino 

opiskelijakortti@ 

sakkiry.fi 

Puhelin 050 3374 655 
  

3. Rekisterin nimi 
  
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – 

SAKKI ry:n jäsenrekisteri 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus 
(rekisterin 
käyttötarkoitus) 
 
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja 

käsitellään henkilötietolain mukaisesti liiton 

jäsenten luetteloimiseksi. 

  
  

5. Rekisterin tietosisältö 
  

Rekisteri sisältää liittymislomakkeessa 

pyydetyt tiedot. Näitä ovat seuraavat tiedot 

rekisteröidyistä: 

 
-  etunimi 

  
-  sukunimi 

  
-  henkilötunnus 

  
-  katuosoite 

  
-  postinumero 

  
-  postitoimipaikka 

  
-  e-mail 

  
-  puhelinnumero 

  
-  tiedot oppilaitoksesta 

  
-  tutkintotiedot 

  
- ammattiliittotiedot, mikäli jäsen on ne 

ilmoittanut 
  

   

 



 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
  
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään 

jäseneksi liittymisen yhteydessä. Jäsen voi myös 

päivittää tietojaan ottamalla yhteyttä liiton 

jäsenpalveluun. 

  
7. Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset ja tietojen siirto EU:n 
tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle 

  
Rekisterin tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain 

siinä tapauksessa, että jäsen on antanut siihen 

suostumuksensa liittyessään merkitsemällä 

kohdan ”Haluan liittyä oman alani ammattiliiton 

opiskelijajäseneksi.” tai ”Osoitetietojani saa 

käyttää suoramarkkinointiin.” Jos jäsen liittyy 

SAKKIiin liittymisen yhteydessä oman alansa 

ammattiliittoon, toimitetaan hänen 

jäsentietonsa liiton jäsenrekisteriin jossa 

opiskelijajäsenyys aloitetaan kyseisen liiton 

sääntöjen mukaisesti. 

 

8. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 
  
Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään 

luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on 

rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja 

henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että 

ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin 

sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat 

oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, 

joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. 

Rekisterinpitäjä on järjestänyt tiloihinsa 

kulunvalvonnan. 

  
ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän 

suojausohjelmiston sekä rekisterin oman 

suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään 

sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin 

käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan 

syöttämistä. Suomen Ammattiin Opiskelevien 

Liiton tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteriä 

käsitellään, on suojattu palomuurilla ja muilla 

teknisillä suojauksilla. Verkkosivustolla tietoja 

suojataan SSL-suojatulla yhteydellä. 

  
  

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus 
  

Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan Suomen 

Ammattiin Opiskelevien Liiton sisäiseen 

tiedotukseen sekä jäsenkorttien tai muiden 

jäsenmateriaalien toimittamiseen jäsenille. 

  
Jos rekisteröity haluaa kieltää tietojensa käytön, 

kielto tulee tehdä kirjallisesti ja lähettää 

osoitteeseen: 

  
opiskelijakortti@sakkiry.fi  

tai 

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – 

SAKKI ry PL 178 
00531 Helsinki 

 
  

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin 

tallennetut häntä itseään koskevat tiedot ja 

saada niistä kopiot. Tarkastaminen on 

maksutonta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö 

tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja 

lähettää seuraavaan osoitteeseen: 

  
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – 

SAKKI ry PL 178 

00531 Helsinki 
  

   

 



 

11. Tiedon korjaaminen 
  

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää 

rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen 

kannalta virheellisen, tarpeettoman, 

puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon 

oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. 

Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli 

jäsen väärinkäyttää jäsenpalvelua tai harjoittaa 

palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä 

toimintaa. 

  
Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä 

rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. 

Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja 

lähettää osoitteeseen: 

  
opiskelijakortti@sakkiry.fi  

tai 

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – 

SAKKI ry PL 178 

00531 Helsinki 
  

12. Rekisterin lopettaminen 
  

Rekisteriä pidetään yllä toistaiseksi. Liiton 

purkautuessa jäsenrekisterin tiedot 

poistetaan. 

 

 


