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TIETOSUOJASELOSTE
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä:
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto –
SAKKI ry (myöhemmin: ”Yhdistys”)
(Y-tunnus: 0678133-8)

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen
Rekisteröityjen jäsenien henkilö- ja
yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä
tarpeellisia seikkoja. Näitä tietoja ovat
Rekisteröidyn:

Osoite:
Hakaniemenranta 1 C, 00530 Helsinki
Puhelin:
044 5535 525
Sähköposti:
opiskelijakortti@sakkiry.fi
Yhteyshenkilö:
Järjestöpalveluiden asiantuntija
Anette Pottonen

2. Rekisterin nimi
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI
ry:n jäsenrekisteri (myöhemmin: ”Rekisteri”)

3. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenten ja
sen entisten jäsenien (myöhemmin:
”Rekisteröity”) tietoja.

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste
ja käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on
Rekisteröityjen tietojen ajantasainen hallinta
jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja
kehittäminen, sekä markkinointi että
suoramarkkinointi ja myös päättyneiden
jäsenyyksien dokumentaation hallinta
henkilötietojärjestelmässä.
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etunimi
sukunimi
henkilötunnus
syntymäaika
lähiosoite
postinumero
postitoimipaikka
sähköpostiosoite
puhelinnumero tai matkapuhelinnumero
tiedot oppilaitoksesta
tutkinto- ja koulutusohjelmistotiedot
jäsenyyden kesto
arvioitu valmistumisaika
ammattiliittotiedot mikäli Rekisteröity
on ne ilmoittanut
mahdolliset käsin kirjattavat lisätiedot
opiskelutodistus
henkilökuva opiskelijakorttiin
painettavaksi

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä
itseltään jäseneksi liittymisen yhteydessä.
SAKKI ry:n Rekisteri on yhdistetty Itellan
osoitetietojärjestelmään, jota käytetään
Rekisteröityjen osoitetietojen ajankohtaisuuden
varmistamiseksi. Rekisteröity voi päivittää
tietojaan ottamalla yhteyttä Yhdistyksen
jäsenpalveluun.

7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin tietoja luovutetaan ulkopuolisille
vain siinä tapauksessa, että Rekisteröity on
antanut siihen suostumuksensa liittyessään
merkitsemällä kohdan ”Haluan liittyä oman
alani ammattiliiton opiskelijajäseneksi.” tai
”Osoitetietojani saa käyttää
suoramarkkinointiin.” Jos Rekisteröity liittyy
Yhdistykseen liittymisen yhteydessä oman
alansa ammattiliittoon, toimitetaan hänen
jäsentietonsa liiton jäsenrekisteriin, jossa
opiskelijajäsenyys aloitetaan kyseisen liiton
sääntöjen mukaisesti.

8. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään Yhdistyksen
jäsenrekisterissä niin kauan kuin Rekisteröidyt
ovat Yhdistyksen jäseniä. Jäsenyyden
päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään
Yhdistyksen jäsenrekisterissä enintään
kymmenen vuoden ajan jäsenyyden
päättymisestä yhdistyksen oikeutetun edun
perusteella, toisin sanoen mahdollisiin
oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO
2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös
tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai
yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia
osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää
säilytysaikaa.

9. 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. Yhdistyksen tietoverkko ja
laitteisto, jolla Rekisteriä käsitellään, on suojattu
palomuurilla ja muilla teknisillä suojauksilla.
Verkkosivustolla tietoja suojataan
SSL-suojatulla yhteydellä.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan
Yhdistyksen sisäiseen tiedotukseen sekä
jäsenkorttien tai muiden jäsenmateriaalien
toimittamiseen jäsenille.
Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus
vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity
voi antaa yhdistykselle kanavakohtaisia
suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja
kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse
lähetettävät markkinointiviestit). Jos
Rekisteröity haluaa kieltää tietojensa käytön,
kielto tulee tehdä kirjallisesti
Yhteydenototkohdan mukaisesti.
Tämän lisäksi Rekisteröidyillä on
lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin
tahansa:
● saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
● saada pääsy omiin tietoihinsa ja
tarkistaa itseään koskevat yhdistyksen
käsittelemät henkilötiedot
● vaatia epätarkan ja virheellisen
henkilötiedon oikaisua ja tietojen
täydentämistä
● vaatia henkilötietojensa poistamista
● peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa
henkilötietojen käsittelyä siltä osin kuin
henkilötietojen käsittely perustuu
Rekisteröidyn suostumukseen
● vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
henkilökohtaiseen erityiseen
tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä
osin kuin henkilötietojen
käsittelyperusteena on Yhdistyksen
oikeutettu etu
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saada henkilötietonsa koneluettavassa
muodossa ja siirtää kyseiset tiedot
toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen,
että rekisteröity on itse toimitanut
kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle,
Yhdistys käsittelee kyseisiä
henkilötietoja Rekisteröidyn
suostumuksen perusteella ja käsittely
suoritetaan automaattisesti
vaatia henkilötietojensa käsittelyn
rajoittamista

SAKKI ry voi pyytää Rekisteröityä
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja
varmentamaan Rekisteröidyn henkilöllisyyden
ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys 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
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat
pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta
ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse
yhteyshenkilöön opiskelijakortti@sakkiry.fi.
Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä
henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan
osoitteeseen:
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI
ry/ Anette Pottonen
Hakaniemenranta 1 C
00530 Helsinki

13. Muutokset tähän
tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika
ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty
1.4.2020.

14. Rekisterin lopettaminen
Rekisteriä pidetään yllä toistaiseksi.
Yhdistyksen purkautuessa Rekisterin tiedot
poistetaan.

