Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 20.9.2017

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry (Y-tunnus: 1818831-2)
Porvoonkatu 33 A 25
00510 Helsinki
osku@osku.info

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Elina Hannila, toimistosihteeri
+358 45 1377 507
osku@osku.info
Porvoonkatu 33 A 25, 00510 Helsinki

3. Rekisterin nimi
OSKU ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
OSKU ry:n jäsenrekisteri on yhdistyslain (503/1989) 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo, joka
perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §:ssä 5. kohdassa tarkoitettuun yhteysvaatimukseen
jäsenyyssuhteen hoitamisesta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan jäsenistä seuraavat tiedot:
Perustiedot
Nimi
Henkilötunnus
Syntymäaika
Osoite
Kotikunta
Kotimaa
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Opiskelutiedot
Opiskelijatyyppi
Koulutusohjelma
Aloitusvuosi
Toimipiste
Jäsenyystiedot
Jäsenyyskaudet ja toimitetut lukuvuositarrat
Suoritetut jäsenmaksut
Jäsennumero
Jäsenten yhteydenotot ja niistä aiheutuvat toimenpiteet

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan jäseneltä itseltään, kun hän täyttää sähköisesti OSKU ry:n
jäsenliittymislomakkeen tai toimittaa paperisen jäsenhakemuksen OSKU ry:n toimistolle. Jäsen
voi liittymisen jälkeen itse päivittää tietojaan ottamalla yhteyttä OSKU ry:n jäsenpalveluun.
Mahdolliset jäsenyyteen liittyvät yhteydenotot sekä niistä aiheutuneet toimenpiteet kirjataan
rekisteriin ylläpitäjän toimesta jäsenpalvelun sujuvuuden varmistamiseksi.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman jäsenen erillistä suostumusta.
Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tietojen tarkastusoikeus
Jokaisella jäsenellä on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu tässä
rekisteriselosteessa tarkoitettuun rekisteriin. Jokainen voi myös tarkistaa, ettei tässä rekisterissä
ole häntä koskevia tietoja. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista.

9. Tiedon korjaaminen
OSKU ry oikaisee, täydentää tai poistaa rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai
rekisteröidyn pyynnöstä. Jäsenen tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon
korjaamiseksi. Henkilötietoja voidaan poistaa ilman ennakkoilmoitusta, mikäli jäsen
väärinkäyttää jäsenpalvelua, rikkoo jäsenyyden ehtoja tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai
muuta kiellettyä toimintaa.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Ainoastaan määrätyillä OSKU ry:n työntekijöillä ja luottamushenkilöillä on oikeus käyttää OSKU
ry:n jäsenrekisteriä. Rekisterissä on eri käyttäjätasot, jolloin käyttäjä saa ylläpito- ja
selausoikeuden ainoastaan tehtävänsä kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin käyttäjällä on
oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen yhteydessä. Paperiset
liittymislomakkeet säilytetään jäsenyyden hoidon kannalta tarpeellisen ajan OSKU ry:n
toimistossa opiskelijatoiminnan koordinaattorin tai hänen sijaistensa hallinnassa.

