
 

 

1. Rekisterinpitäjä  

Nimi:     Naisjärjestöjen Keskusliitto ry 

Y-tunnus:    02211053 

Osoite:    Kalevankatu 16 

Postinumero:  00100 

Postitoimipaikka: HELSINKI 

Puhelinnumero:  046 922 2201 

Sähköpostiosoite:  toimisto@naisjarjestot.fi 

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö    

Nimi:     Outi Helasterä, hallinnon assistentti   

Osoite:    Kalevankatu 16  

Postinumero:  00100  

Postitoimipaikka: HELSINKI 

Puhelinnumero: 046 922 2201 

Sähköposti:  toimisto@naisjarjestot.fi 

 

3. Tietosuojavastaava 

Yritys:     Naisjärjestöjen Keskusliitto ry 

Nimi:     Nina Kaipio, kehittämis- ja hallintopäällikkö  

Osoite:    Kalevankatu 16 

Postinumero:  00100  

Postitoimipaikka: HELSINKI  

Puhelinnumero:  040 1974 572 

Sähköposti:  nina.kaipio@naisjarjestot.fi 
 

4. Rekisterin käyttötarkoitus  

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on:  

✓ yhdistyksen lakisääteinen velvoite jäsenrekisterin ylläpitämiseen;  

✓ rekisteröidyn antama nimenomainen suostumus henkilötietojensa käsittelyyn.  
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäminen laissa määritellyissä tarkoituksissa. 
Rekisteröityjen sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita voidaan lisäksi käyttää yhdistyksen tiedottamisessa rekisteröidyn 
nimenomaisella suostumuksella. 
 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste 

Tietoja kerätään ja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin 
rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella. Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen 
toimintamme harjoittamista ja jäsensuhteen hoitamista varten. 

 

6. Jäsenrekisterin tietosisältö  
Jäsenrekisterinä käytetään Yhdistysavain-palvelua.  
 
Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot: 

✓ Jäsenjärjestön nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköposti ja puhelinnumero)  

✓ Jäsenjärjestön yhteyshenkilöiden yhteystiedot (sähköposti ja puhelinnumero). 

 

7. Tietojen säilytysaika 

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. 
 
Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi 
huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn 
tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset 
tiedot viipymättä. 



 

 

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet  

Jäsenrekisteriin kerätään vain jäsenten itse antamia tietoja.  
 
Tapahtumien ilmoittautumistietoja kerätään myös Google Driven kautta. Lomakkeella annettuja tietoja käytetään tapahtuman 
tiedotukseen. Annettuja tietoja ei julkaista tai luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja säilytetään kaksi (2) viikkoa tapahtuman 
jälkeen.  
 

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

Tietoja ei luovuteta järjestön ulkopuolelle.  

 

10. Nettisivujen evästeiden (cookies) käyttö  

Käytämme nettisivuillamme ns. cookies-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä 
säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, 
helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen 
avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. 
Käytämme niitä siten, että voimme tarjota jäsenille kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. 

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat 
mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa 
huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle 
toimimiselle. 
 

Verkkosivuilla on myös painikkeita, joilla voi jakaa sisältöä eri verkkoviestiympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Näiden evästeet 
eivät ole hallinnassamme. Lisätietoa kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saa kyseisen osapuolen verkkosivuilta. 

 

11. Rekisterin suojaus  

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.  

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. 

 

12. Automaattinen päätöksenteko 

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä. 

 

13. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö 
tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä 
toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 
mukaisesti. 

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn 
liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. 

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. 

 


