TIETOSUOJASELOSTE
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§.
Laatimispäivämäärä 11.9.2012.

1. Rekisterinpitäjä
Itä-Suomen yliopisto ylioppilaskunta (ISYY)
PL 111
80100 JOENSUU
puh. 050 346 9620

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Pääsihteeri Janne Mertanen
PL 1627
70211 KUOPIO
puh. 044 576 8417

3. Rekisterin nimi
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin pitäminen ja käyttö perustuvat pääasiassa ISYY:n lakisääteisiin, yliopistolain (558/2009) 46
§ mukaisiin velvoitteisiin jäseniään kohtaan.
Henkilötietojen tarkempana käyttötarkoituksena on ISYY:n jäsenpalveluiden hoito ja laskutus sekä
ISYY:n toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Rekisteriin voidaan tallentaa tietoja ISYY:n ja
rekisteröityjen välistä yhteydenpitoa varten.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat tiedot:
5.1. Henkilötiedot
Henkilön täydellinen nimi
Opiskelijanumero
Syntymäaika
Osoite, postinumero ja –toimipaikka
Kotipaikkakunta
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Kansalaisuus
5.2. Opintotiedot
Itä-Suomen yliopiston kirjoille tulo- ja opintojen aloitusvuosi
Läsnäolotiedot

Opinto-oikeudet
Opintojen tarkoitus
Tutkinnot
Koulutusohjelma
Jäsenmaksutiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
ISYY:n jäsenten henkilötiedot saadaan Itä-Suomen yliopistolta sen kanssa solmitun tietojen saantia
koskevan sopimuksen nojalla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
ISYY:llä on oikeus luovuttaa niiden rekisteröityjen, jotka ovat ISYY:n piirissä toimivien yhdistysten
jäseniä, yhteystietoja edelleen mainituille yhdistyksille, jotta nämä voisivat ylläpitää omaa
jäsenluetteloaan. Tässä tapauksessa luovutettavia tietoja ovat jäsenen nimi, kotipaikkakunta ja
läsnäolotiedot sekä tieto suoritetusta yhdistyksen jäsenmaksusta.
ISYY ei luovuta tietoja muille kolmansille osapuolille.
Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Verkon yli siirrettäessä tiedot
suojataan yliopiston palvelimen-tekniikalla. Rekisterin palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän
ylläpitotavan mukaisesti.
Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan että
henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Rekisterin ylläpito-oikeudet on rajattu
ylioppilaskunnan jäsenrekisterijärjestelmästä vastaaviin ylläpitäjiin.
Rekisterin käyttöoikeudet on rajoitetulla joukolla ylioppilaskunnan palkattuja toimihenkilöitä ja
saatavat tiedot on rajattu toimenkuvaan perustuen.

9. Tarkastusoikeus
Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen korvauksetta
kerran vuodessa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja
omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle
yhteyshenkilölle.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti.
Tiedonkorjaamispyynnöt on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle
yhteyshenkilölle.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon
henkilötietojensa käyttämisestä.

