Tämä on Alter Ego ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018, viimeisin muutos
14.2.2021.
1. Rekisterinpitäjä
Alter Ego ry, Mechelininkatu 3D, 00100 Helsinki
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Miika Hyvärinen, j.miika.hyvarinen@gmail.com
3. Rekisterin nimi
Alter Egon jäsenrekisteri
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus, joka on annettu jäsenhakemuslomakkeen täyttämisen yhteydessä
- yhdistyslaki (503/1989), jonka pykälä 11 määrää yhdistystä ylläpitämään jäsenrekisteriä,
josta tulee ilmetä vähintään jäsenen nimi ja kotipaikkakunta
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on pitää kirjaa jäseniemme määrästä, jäsenten Helsingin
yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) jäsenyydestä sekä jäsenmaksun maksaneista henkilöistä.
Jäsenrekisterin tietoja käytetään myös jäsenmaksujen karhuamiseen. Lisäksi mahdollisesti
annettu sähköpostiosoite on jäsenen niin haluttaessa lisätty jäsenlistalle, jonne tulee tietoa
Alter Egon tapahtumista ja muusta toiminnasta.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite, kotipaikkakunta, HYYn
jäsenyys sekä tieto siitä, onko jäsenmaksu maksettu kuluvana vuonna. Tietoja säilytetään
niin kauan kuin henkilö on yhdistyksen jäsen, minkä jälkeen kaikki henkilöön liittyvät tiedot
poistetaan välittömästi rekisteristä.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääasiassa jäsenhakemuslomakkeelta, joka on
sekä sähköisessä että paperisessa muodossa, sekä sähköpostitse, jos jäsenrekisteriä
siivotaan ja jäseniä pyydetään päivittämään tietonsa.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan luovuttaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle yhdistyksen
jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Muille tahoille tietoja ei luovuteta.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti.
Rekisteri säilytetään sähköisessä muodossa, ja mahdolliset paperiset versiot säilytetään
lukituissa tiloissa, joihin on pääsy yhdistyksen hallituksella. Jäsenrekisterin tietoihin on pääsy

ainoastaan Alter Egon jäsenvastaavalla (ks. Rekisterin vastaava yhteyshenkilö), joka pitää
huolen, että jäsenrekisteriä säilytetään tietoturvallisesti sekä luottamuksellisesti ja että sen
tiedot ovat aina ajan tasalla.
9. Jäsenen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Lisäksi rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.
Pyynnöt omien tietojen tarkastamiseen, muuttamiseen tai poistamiseen liittyen tulee lähettää
Alter Egon jäsenvastaavalle joko kirjallisesti tai suullisesti. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa
pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

