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Tombolo  ry:n toiminnassa käsitellään henkilötietoja yhdistyksen eri tehtäviin liittyen. Tässä selosteessa 
kerromme tarkemmin yhdistyksen jäsenrekisteriin liittyvien henkilötietojen käsittelystä. 

Rekisterinpitäjänä Tombolo ry vastaa henkilötietojesi käsittelystä. Vastuuhenkilönä toimii puheenjohtaja 
Sanni Penttinen, sähköposti: pj.tombolo@uef.fi. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa sihteeri 
Laura Hämäläinen, sähköposti: sihteeri.tombolo@uef.fi 

Miksi käsittelemme henkilötietojasi? 

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus on yhdistyksen jäsenrekisteritietojen ylläpito. 

Miksi meillä on oikeus käsitellä henkilötietojasi?  

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen. Tarkempi käsittelyperuste on 
yhdistyksen lakisääteinen tehtävä, josta säädetään yhdistyslain (503/1989) 11 §:ssä.  

Mitä henkilötietoja käsittelemme? 

Käsiteltävät henkilötiedot ovat: 
• yhdistyksen jäsenen nimi 
• kotipaikka 
• sähköpostiosoite 

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?  

Säilytämme henkilötietojasi jäsenrekisterissämme sen aikaa, kun olet yhdistyksemme jäsen.  

Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan? Onko sinulla velvollisuus 
toimittaa meille henkilötietoja? Mitä seurauksia siitä on, jos et toimita tarvittavia 
henkilötietoja? 

Henkilötiedot saadaan yhdistyksen jäseniltä itseltään. Sinulla on velvollisuus toimittaa meille tarvittavat 
henkilötiedot. Jos et toimita tarvittavia henkilötietoja, niin emme voi todentaa jäsenyyttäsi yhdistyksessä.  
 
Kun annat meille henkilötietoja käsittelyä varten, niin henkilötietojen antamisen peruste on: 
     ☒   rekisterinpitäjän lakisääteinen tehtävä 

Mitä tietojärjestelmiä henkilötietojen käsittelyssä käytetään? 

Henkilötietojasi käsitellään Google Drive-palvelussa, jossa Tombolo ry:n jäsenrekisteri sijaitsee. 
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Evästeiden käyttö? 

Henkilötietojen käsittelyn selainpohjaisissa tietojärjestelmissä käytetään evästeitä. Eväste on pieni 
tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään palvelujen toteuttamiseen, 
helpottamaan palveluihin kirjautumista sekä mahdollistamaan palvelujen käytön tilastointi. 

Käyttäjä voi selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, mutta tämä voi estää järjestelmän 
asianmukaisen toiminnan. 
 
Henkilötietojen käsittelyssä käytetään evästeitä: 
☒ Kyllä, selainpohjaiset järjestelmät: Google Drive 
☐ Ei 

Mihin siirrämme tai luovutamme henkilötietojasi? 

Henkilötietojasi ei siirretä eikä luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille. 

Siirretäänkö henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja millä perusteella siirto 
tehdään? 

Tombolo ry ei siirrä henkilötietojasi EU:n tai ETA: ulkopuolelle. Yhteistyökumppanimme Google saattaa 
näin kuitenkin tehdä, noudattaen silloinkin EU:ssa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Googlen tietosuojakäytäntö: https://policies.google.com/privacy?hl=fi 

Miten suojaamme henkilötietosi? 

Henkilötietojasi käyttävät vain ne henkilöt, joilla on siihen oikeus. Käytettävään tietojärjestelmään, 
GoogleDrive, on käsittelyyn oikeutetuilla hallituksen jäsenillä käyttäjätunnukset.  
 

 

Käytämmekö automaattista päätöksentekoa? 

Automatisoidulla päätöksellä tarkoitetaan henkilön tiettyjen ominaisuuksien arviointiin tarkoitettua 
päätöstä, joka tehdään ainoastaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja josta aiheutuu 
rekisteröidylle oikeudellisia vaikutuksia tai joka muuten vaikuttaa häneen merkittävällä tavalla. 
Esimerkkejä automatisoidusta päätöksenteosta ovat mm. luottokelpoisuuspäätökset ja profilointi. 
Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta automatisoidun päätöksenteon kohteeksi. 
 
Emme tee henkilötietojen käsittelyssä automatisoituja päätöksiä. 

Mitä oikeuksia sinulla on?  

Sinulla on oikeus:  
• saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä 
• tarkastaa sinua itseäsi koskevat tiedot 
• oikaista tietojasi 
• rajoittaa tietojesi käsittelyä 
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta 
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Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli koet, että tietojesi 
käsittelyssä ei noudateta tietosuojalainsäädäntöä. Yhteystiedot: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki 
tietosuoja@om.fi  
 
Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä sihteeri Laura Hämäläiseen. 
 
 

 
 
  


