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Peduca ry:n tietosuojapolitiikka
Tämän dokumentin tarkoitus on välittää tietoa Peduca ry:n tietosuojan periaatteet
niille yhdistyksen henkilöille, jotka ylläpitävät tai käsittelevät järjestön hallussa
olevia henkilörekistereitä.
Yhdistyksen hallussa on tällä hetkellä seuraavat rekisterit:



Jäsenrekisteri
Tapahtumarekisteri

Tämä dokumentti sekä mainittujen rekisterien rekisteriselosteet tulee päivittää vuosittain aina
hallituksen sekä toimihenkilöiden vaihduttua, viimeistään tammikuun 31. päivänä.

Tietosuojarekisterien käyttöoikeudet ja tietojen säilytysaika
Käyttöoikeuksien rajoittaminen on merkittävässä roolissa tietosuojaongelmien estämisessä.
Oikeudet tulisi rajoittaa vain niihin henkilöihin, joilla on järjestön toimien kannalta siihen tarvetta.
Esimerkiksi koko hallitukselle tai kaikille toimihenkilöille ei tunnuksia kannata jakaa heti
toimikauden alussa, vaan aluksi vain rekisterin vastuu/yhteyshenkilölle. Järjestömme vastuuhenkilö
on ilman erillistä päätöstä aina virkaa tekevä taloudenhoitaja.
Vastaavasti vanhalta hallitukselta ja toimihenkilöitä tulisi poistaa oikeudet jo heti kauden
vaihduttua, ellei ole selvää, että kyseinen henkilö tulee tarvitsemaan pääsyä rekisteriin uuden
kauden toimivirassaan.
Vanhojen tunnusten poisto tulee tehdä viimeistään tammikuun 31. päivänä.
Rekistereissä olevaa tietoa tulee säilyttää vain niin kauan, kun se palvelee tarkoitustaan.
Jäsenrekisterissä tulee olla kaikkien järjestön sen hetkisten jäsenten tiedot, ja tiedot poistetaan sitä
mukaa kun henkilön jäsenyys päättyy.
Tapahtumarekisterin osalta kerätyt tiedot poistetaan tapahtuman jälkeen, kun mahdolliset
osallistumismaksut on todetusti suoritettu ja mahdollinen tapahtuman jälkeinen tiedottaminen on
tehty. Tarvittaessa tietoja voidaan jakaa luottamuksellisesti muille tahoille, kuten pitopalvelulle tai
yhteistyötapahtumien järjestäjäkumppaneille.

Muut kerättävät tiedot
Tapahtumiin osallistuneista voidaan kerätä niin kutsuttua anonyymidataa, eli osallistujien
lukumääriä, liha/kasvisruokailevien määriä ja muita tietoja jotka eivät ole linkitettyjä rekisterin
dataan. Tällaiset tiedot tulee säilyttää erillisessä rekisterissä.
Peduca ry:n viestintäkanavissa eli järjestön kotisivuilla, Facebook-sivuilla ja Instagram-tilillä
julkaistaan kuvia tapahtumista ja muista järjestön toimintaan liittyvistä asioista. Valokuvat eivät
muodosta erillistä rekisteriä. Kuvissa mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä kysytään lupa valokuvien
julkaisuun. Kuvissa esiintyvillä on myös oikeus pyytää oman kuvansa poistamista Peducan
hallinnoimista viestintäkanavista.
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Tietosuojan tekninen varmistaminen
Käyttöoikeuksien ohella rekisterien tekninen toteutus on tärkeää. Tällä hetkellä järjestön rekisterit
säilytetään ulkoisen palveluntarjoajan internet-palvelimella, missä pääsy tietoihin on rajoitettu
salasanalla ja tietojen salaamisella.
Tapahtumarekisteriin tallennetaan tieto henkilön erikoisruokavaliosta. Sanamuoto
ilmoittautumislomakkeessa on tärkeä, sillä allergiatiedot ovat arkaluontoista henkilötietoa, kun taas
erikoisruokavaliot voidaan katsoa normaaliksi henkilötiedoksi. Arkaluontoisen henkilötiedon
tietosuojavaatimukset lainsäädännön osalta ovat huomattavasti tiukemmat.

Henkilön oikeus pyytää ja korjata tietonsa
Yksityishenkilöllä on oikeus pyytää Peduca ry:n toimesta hänestä tallennetut henkilötiedot.
Käytännössä tämä tarkoittaa jäsenrekisterin tietoja sekä mahdollisia tapahtumarekisterin tietoja.
Koska tallennamme jäsenrekisteriin vain hyvin vähän tietoja henkilöistä, nopea haku sekä
jäsenrekisteristä ja tapahtumarekisteristä on helposti toteutettavissa. Tiedot tulee luovuttaa
sähköisessä muodossa eli esimerkiksi excel-taulukossa sähköpostitse. Pyynnön toteutetaan
kuukauden sisällä sen vastaanottamisesta. Tarvittaessa pyytäjää voidaan pyytää todistamaan
henkilöllisyytensä.
Vastaavasti henkilöillä on oikeus pyytää tietojensa korjausta. Myös tietojen korjauksen kohtuullinen
käsittelyaika on yksi kuukausi.

