
Tietosuojaseloste 
 
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet 
koskien Operaatio Avoin Ovi ry:n toimintaa. 
 

Asiakasrekisteri 
 
Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö: 
Operaatio Avoin Ovi ry (OAO) 
Vesijärvenkatu 15, 2 krs, Lahti 
Yhteyshenkilö:  Johanna Ulmanen, 

johanna.ulmanen@avoinovi.fi 
 
Rekisteröityjen tiedot: 
Rekisterissämme käsitellään yhdistyksemme jäsenten, kannattajajäsenten ja tukijoiden 
henkilötietoja.  
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tausta: 
Rekisterimme käyttötarkoitus on rekisteröityjen jäsenten ja kannattajajäsenten tietojen 
oikea ja ajantasainen tietojen hallinta, asiakasrekisterin ylläpito ja kehittäminen. Rekisteriä 
ylläpidetään, jotta OAO:n toiminnan ajankohtaisista asioista voidaan lähettää tiedotteita, 
uutiskirjeitä ja kokouskutsuja. Rekisteriä ylläpidetään, jotta jäsenmaksut voidaan kohdentaa 
oikein. 
 
Käsiteltävät henkilötiedot:  
Yhdistyksen jäseninä on yksityishenkilöitä ja kannattajajäseninä seurakuntia ja yhdistyksiä. 
Rekisterissä käsitellään asiakkaiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita asiakkuuden 
hoitamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:  
- Nimi  

- Puhelinnumero  

- Sähköpostiosoite  

- Osoite  

- laskutusosoite 

 
Säännönmukaiset tietolähteet:  
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Henkilötietoja kerätään erillisillä 
lomakkeilla, joita on saatavilla OAO:n varastolla, syys- ja kevätkokouksissa ja muulla tavalla 
kysymällä suoraan jäseneltä itseltään. 
 
Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva: 
OAO on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii 
asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla 
ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä, kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin 
aineistoihinsa. 
 
Henkilötietojen luovuttaminen: 
Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansille osapuolille, poikkeuksena laskujen 
perintään siirtäminen ja lakisääteisten tietojen luovutus viranomaiselle. Henkilötiedot 
luovutetaan rekisterin ylläpitäjälle.  
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  



 
Henkilötietojen säilytysaika: 
Asiakastiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen tai 
kannattajajäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään 
kolmen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä tai kunnes reksiterissä oleva henkilö pyytää 
tiedon poistamista. Lakiin perustuvat tietojen rekisteröinnit säilytetään vähintään lain 
määrittämän vähimmäissäilytysajan. Rekisterinpitäjän etuun perustuvat rekisteröinnit 
säilytetään vähintään niin kauan kuin etu, esimerkiksi saatava on olemassa.  
Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään kunnes suostumus peruutetaan.  
 
Rekisteröidyn oikeudet:  
Rekisteröity voi antaa suostumuksia ja kieltoja. Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti 
oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:  
- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä  

- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen käsittelemät 
henkilötiedot 

- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä  

- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin 
henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen 

- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.  

 
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän 
tietosuojailmoituksen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä 
tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen 
pyynnön käsittelemistä.  
 
Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle: 
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle 
taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn 
asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei 
ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.  
 
Pakolliset tiedot: 
- Jäsenen/kannattajajäsenen nimi ja yhteystiedot (postiosoite tai sähköpostiosoite) 

 
Yhteydenotot:  
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä 
tietosuojailmoituksesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä henkilökohtaisesti rekisterin 
yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan 
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa 
säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  
 
Muutokset tähän tietosuojailmoitukseen:  
Tätä tietosuojailmoitusta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. 
Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 18.6.2018.  
 


