TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.
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Laatimispäivä

23.5.2018, päivitetty
4.5.2020

Nimi

Nuoren Voiman Liitto ry

RekisterinOsoite

pitäjä

Fredrikinkatu 23 D 4, 00120 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

nvl@nuorenvoimanliitto.fi
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Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa
3

Nimi

Sofia Koistinen
Osoite

Fredrikinkatu 23 D 4, 00120 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

sofia.koistinen@nuorenvoimanliitto.fi, 044 303 7819
ma-ke
Nuoren Voiman Liiton jäsen-, tilaus- ja kirjoittajakoulutusrekisteri

Rekisterin
nimi
4

Nuoren Voiman Liiton jäsenrekisterissä säilytetään yhdistyksen jäsentietoja ja Nuori Voima -lehden
lehtitilaustietoja. Jäsenten henkilötietoja käytetään jäsenyyden hoitamiseen (jäsenlaskutus ja
Henkilötietoyhteydenpito). Lehtitilaajien henkilötietoja käytetään tilauksen toimittamiseen ja laskutukseen.
jen käsittelyn
tarkoitus

Nuoren Voiman Liitolla on rekisteri sähköisen uutiskirjeen tilaajista. Uutiskirjettä voivat tilata jäsenten
lisäksi myös muut Nuoren Voiman Liiton toiminnasta kiinnostuneet henkilöt.

Nuoren Voiman Liitolla on rekisteri kirjoittajakoulutuksen kurssien ja ryhmien osallistujista sekä
arvostelupalvelun käyttäjistä. Tietoja käytetään kurssien ja ryhmien järjestämiseksi sekä
arvostelupalvelun toteuttamiseksi sekä maksujen käsittelyyn ja laskutukseen.
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Rekisterin

Jäsenen hakemuksessa antama nimi ja yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
sekä syntymäaika nuorisojäsenyyden tunnistamista varten.

tietosisältö
Lehtitilaajien tilauslomakkeella antama nimi ja yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite), syntymäaika sekä halukkuus liittyä Nuoren Voiman Liiton jäseneksi.

Uutiskirjeen tilaajista tallennetaan jäsenen tai uutiskirjetilaajan sähköpostiosoite.

Kurssille tai ryhmään ilmoittautumisen yhteydessä tallennetaan nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite,
postiosoite, puhelinnumero), syntymävuosi (ryhmiin ja kursseille on määritelty ikärajat), jäsenyys tai
halukkuus liittyä jäseneksi sekä osallistujan ilmoittamat ruokavaliotiedot kurssien ja ryhmien
tarjoilujen järjestämiseksi.
Arvostelupalvelun tilaamisen yhteydessä tallennetaan palvelun tilaajan nimi, yhteystiedot
(sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero), syntymävuosi (seuraamme palvelun käyttäjien
ikäjakaumaa) sekä jäsenyys tai halukkuus liittyä jäseneksi.
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Säännönmu-

Tiedot jäsenistä kerätään jäseniltä itseltään heidän liittyessä jäseniksi joko sähköisen tai paperisen
lomakkeen kautta.

kaiset tietolähteet

Tiedot lehtitilaajilta kerätään tilaajilta itseltään heidän tilatessa lehden joko sähköisen tai paperisen
lomakkeen kautta.

Tiedot uutiskirjeen tilaajista saadaan jäsenilmoittautumisen yhteydessä tai muun tilaajan
ilmoittautuessa uutiskirjeen tilaajaksi.

Tiedot kurssien ja ryhmien ilmoittautujista kerätään ilmoittautujilta itseltään sähköisen
ilmoittautumislomakkeen kautta.

Tiedot arvostelupalvelun tilaajista kerätään tilaajilta itseltään heidän lähettäessä sähköpostitse tekstin
arvosteltavaksi.

REKISTERISELOSTE
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Tietojen
sään-

2

Jäsenten, lehtitilaajien tai uutiskirjeen tilaajien henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin.

Kurssien ja ryhmien henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin.

nönmukaiset
luovutukset
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Tietojen
siirto
EU:n tai
ETA:n

Kriitikkojen kirjoittajamat arvostelupalvelun palautteet luovutetaan SKS:n kirjallisuusarkistoon.
Arvostelupalveluun lähetettyjä tekstejä ei luovuteta SKS:n kirjallisuusarkistoon. SKS:n arkistoon
tallennettujen palautteiden käyttö vaatii arkistonjohtajan kirjallisen luvan arkiston määrittelemään
määräaikaan saakka. Sen jälkeen aineistot voi saattaa vapaasti käytettäväksi SKS:n arkiston
voimassaolevan käyttösäännön ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. SKS käsittelee aineistoon
liittyviä henkilötietoja yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa henkilötietojen käsittelyä koskevan
lainsäädännön sallimassa laajuudessa.

Sähköisestä jäsenrekisteripalvelusta (FloMembers-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja Flo Apps Oy)
lähtevät sähköpostiviestit ja tekstiviestit välitetään yhdysvaltalaisten palvelimien kautta. Myös
uutiskirje lähetetään yhdysvaltalaisen palvelun, Mail Chimpin, kautta.

ulkopuolelle

Sähköinen ilmoittautumispalvelu Tapahtumakone tai mikään sen toimintaan liittyvä osa ei siirrä
tietoja edes väliaikaisesti pois EU:n alueelta muutoin kuin lähetettäessä viesti yksittäiselle
ilmoittautujalle, silloin kun ilmoittautuja itse on ilmoittanut yhteystiedokseen sähköpostiosoitteen tai
puhelinnumeron, joka sijaitsee EU -alueen ulkopuolella.
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A Manuaalinen aineisto

Rekisterin

Arvostelupalvelun tilaajista muodostetaan väliaikaisia exceltiedostoja toiminnan koordinoimiseksi.
Pääsy näihin tietoihin on ainoastaan NVL:n henkilökunnalla.

suojauksen
periaatteet

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Jäsen- ja lehtitilaajatietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri /
palveluntarjoaja Flo Apps Oy). Järjestelmä täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
vaatimukset. Sitä monitoroidaan ympäri vuorokauden. Jäsentietojen tietoturvasta on huolehdittu
muun muassa seuraavasti: 1. Verkkoliikenne on SSL-suojattu. 2. Salasanat säilytetään
järjestelmässä kryptattuina. 3. Kriittiset operaatiot tallennetaan järjestelmälogeihin. Rekisterin
käyttöoikeus on vain nimetyillä pääkäyttäjillä.

Uutiskirjepalvelu Mail Chimp on sitoutunut noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Kirjoittakurssien ja -ryhmien ilmoittautumisten ja tietojen keräämiseen käytetään Tapahtumakone ilmoittautumispalvelua. Tapahtumakone täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
vaatimukset ja palvelu on suojattu laajasti yleisten tietoturvallisuusperiaatteiden mukaisesti. Palvelu
toimii EU-alueen sisällä ulkoisen palveluntarjoajan ylläpitämissä palvelinsaleissa, jotka täyttävät
FICORA:n class 2. luokituksen mukaiset velvoitteet. Palvelussa on määritelty tietoturvakontrollit
seuraaville osa-alueille:
1. Fyysinen tietoturva
2. Ylläpidon ja hallinnan tietoturva
3. Tekniset tietoturvakontrollit
4. Palautumis- ja jatkuvuussuunnitelma
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Tarkastusoikeus

Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkastaa hänestä jäsen- ja tilaajarekisteriin tallennetut tietonsa.
Sähköpostiosoitteensa antaneiden jäsenten on mahdollisuus tarkistaa itse jäsentietonsa
kirjautumalla henkilökohtaisilla tunnuksilla jäsenrekisteripalveluun (FloMembers-jäsenrekisteri /
palveluntarjoaja Flo Apps Oy).
Jokaisella kirjoittajakoulutuksen palvelujen käyttäjällä on oikeus tarkistaa heistä tallennetut tiedot.
Lisätiedot ja tarkistuspyynnöt: sofia.koistinen@nuorenvoimanliitto.fi
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Jokaisella jäsenellä on oikeus jäsen- ja tilaajarekisterissä olevien virheellisten tietojen korjaamiseen.
Sähköpostiosoitteensa antaneiden jäsenten on mahdollisuus korjata virheelliset tiedot kirjautumalla
Oikeus vaatia
henkilökohtaisilla tunnuksilla jäsenrekisteripalveluun (FloMembers-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja
Flo Apps Oy).
tiedon
korjaamista

Jokaisella kirjoittajakoulutuksen palvelujen käyttäjillä on oikeus rekistereissä olevien virheellisten
tietojen korjaamiseen.
Lisätiedot ja tarkistus- sekä korjauspyynnöt: sofia.koistinen@nuorenvoimanliitto.fi
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Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekistereistä ei luovuteta henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä, markkina- ja
mielipidetutkimusta varten.

