
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste. 

Rekisterinpitäjä 

Eurooppalainen Suomi ry 

Siltasaarenkatu 4, 7. krs.  

00530 Helsinki 

Y-tunnus: 0965856-2

Eurooppanuoret ry 

Siltasaarenkatu 4, 7. Krs. 

00530 Helsinki 

Y-tunnus: 1711206-8

Rekisteriasioita hoitava henkilö 

Aku Aarva, Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtaja 

es@eurooppalainensuomi.fi 

+358 41 432 65 10

Sara Salonen, Eurooppanuorten pääsihteeri
sara.salonen@eurooppanuoret.fi
+358 40 483 9976

Rekisterin nimi 

Eurooppaliikkeen tietojärjestelmät (jäsenrekisteri) 

Henkilötietojen käyttö ja käsittely

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn antama suostumus, yhdistyslain mukainen velvoite tai                     
toimintaan liittyvä erityinen oikeutettu etu. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain siltä osin, kuin ne                           
ovat tarpeellisia jäsenyyden ja järjestön toiminnan kannalta. Rekisteröidyn suostumus perustuu henkilön                     
antamiin henkilötietoihin täyttämällä jäsenyyslomake jäseneksi liittymisen yhteydessä. Uutiskirje toimitetaan                 
sen tilanneille henkilöille. 

Rekisteröidyn tiedot tallennetaan Eurooppaliikkeen yhteiseen jäsenrekisteriin, jota käyttävät Eurooppalainen                 
Suomi ry ja Eurooppanuoret ry. Perusteena yhteiselle rekisterille on sääntömääräinen ristikkäisjäsenyys                     
järjestöjen välillä. 

Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste 

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen          

ylläpito ja kehittäminen. Rekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona. Rekisteriä käytetään          

tiedottamiseen, ohjelmallisten verkostojen ylläpitämiseen, jäsenmaksuseurantaan sekä tilastollisiin ja        

edustusoikeusluetteloihin. Käsittelyperuste on tapauksesta riippuen yhdistyksen käyttötarkoituksiin perustuva        

oikeutettu etu ja asiakkaiden osalta jäsenyys eli rekisteröidyn suostumus. 

Rekisterin sisältämät tiedot 

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: Oikeusperuste: 

● Henkilön etu- ja sukunimi Rekisteröidyn suostumus 

● Sukupuoli Rekisteröidyn suostumus 

● Sähköpostiosoite Rekisteröidyn suostumus 



● Puhelinnumero Rekisteröidyn suostumus 

● Syntymäaika / ei sotua Rekisteröidyn suostumus 

● Kotiosoite Rekisteröidyn suostumus 

● Postinumero ja paikkakunta Rekisteröidyn suostumus 

● Liittymispäivämäärä Oikeutettu etu 

● Aluejärjestö Oikeutettu etu 

● Jäsennumero Oikeutettu etu 

Tietojen säilytys 

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen            

jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään yhden vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä. Yhdistyksen oikeutetun           

edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15) henkilötiedot voidaan           

säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan            

edellyttävät pidempää säilytysaikaa. 

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietojen säilyttämiseen käytetään ulkopuolisia palveluita kuten Google-palvelut ja Mailchimp, joiden ylläpitämät           

palvelimet saattavat fyysisesti sijaita EU- ja ETA-alueen ulkopuolella. Muita tietoja ei luovuteta.  

Yhdistys voi myös ulkoistaa henkilötietojesi käsittelyn yhdistys ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös             

Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset            

voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja.           

Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield –             

järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita. 

Lisätietoja G-suite-palvelusta.  

Lisätietoja Mailchimp-palvelusta. 

Profilointi 

Järjestö voi osana henkilötietojen käsittelyä toteuttaa rekisteröidyn automaattista profilointia. Profiloinnin          

seurauksena rekisteröity saa hänelle paremmin kohdennettuja viestejä. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Annetut tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin. Järjestelmiin sisäänpääsy edellyttää         

käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmiin tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja           

niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt ylläpitäjät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat             

lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.  

Eurooppaliike on määrittänyt asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvakeinot suojaamaan         

henkilötietojasi häviämiseltä, väärinkäytöltä ja muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä tietoihin. Käytössä olevia           

keinoja ovat muun muassa palomuurit sekä salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö.

Rekisteröidyn kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa,           

etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja            

sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. 



Rekisteröidyn tarkastus-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.             

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastus on myös            

mahdollista kirjautumalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla jäsenrekisteriin. 

Tiedon korjaaminen 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen,           

tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.         

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. 

Oikeus tietojen poistoon (Oikeus tulla unohdetuksi) 

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus tulla unohdetuksi. Tällöin poistamme kaikki sinusta keräämämme tiedot, jos              

näitä tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne alun perin kerättiin (esim. väärinkäytösten               

tutkimiseksi). Poistamme tiedot myös, jos henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseen ja peruutat            

suostumuksesi, tai jos vastustat henkilötietojasi käsittelyä, ellei käsittelylle ole muuta perustetta. Huomioithan,            

että meillä saattaa kuitenkin olla lakiin perustuvia velvoitteita henkilötietojesi säilyttämiseen, jotka velvoittavat            

meitä säilyttämään tietojasi tietyn ajan.


