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TIETOSUOJASELOSTE 
 
 

PERUSTE: EU:n YLEINEN TIETOSUOJA-ASETUS 2016/679 
 

1. Rekisterinpitäjä Nimi: Suomen Automaatioseura ry 
Postiosoite: Asemapäällikönkatu 12 B, 00520 HELSINKI 
Käyntiosoite: Asemapäällikönkatu 12 B, 3. kerros 
Rekisterin ylläpidon vastuuhenkilö: Anu Randén-Siippainen,  
puhelin 050 400 6624 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa 
asioissa 

Anu Randén-Siippainen 
puhelin 050 400 6624 
sähköposti: anu.randen(at)automaatioseura.fi 

3. Rekisterin nimi Suomen Automaatioseuran jäsen- ja sidosryhmärekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Yhteydenpito Suomen Automaatioseuran henkilö- ja kannatusjäseniin 
sekä osallistumis- ja yhteystietojen kerääminen jäsenmaksu- ja 
tapahtumalaskutusta varten.  

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin kirjataan henkilön yhteystiedot sekä mahdollinen 
osallistuminen seuran jaostojen ja toimikuntien toimintaan. 
Henkilöstä kirjataan soveltuvin osin seuraavat tiedot: 
- etunimi 
- sukunimi 
- syntymäaika 
- tutkinto ja oppilaitos 
- työnantaja 
- katuosoite 
- postitoimipaikka 
- maa 
- puhelinnumero 
- matkapuhelinnumero 
- sähköpostiosoite 
- laskutustiedot 
- jaostot tai toimikunnat, jossa jäsen 
- jäsenlehti Automaatioväylän postitusosoite 

6. Rekisterin käyttäjät Rekisteriä käyttää Suomen Automaatioseura ry:n toimiston henkilöstö 
työtehtäviä varten. 

7. Säännönmukaiset tietolähteet - Henkilön täyttämä liittymislomake tai sähköposti-ilmoittautuminen 
- Hallituksen jäsenten ja jaostojen tai toimikuntien puheenjohtajien ja 
hallitusten jäsenten yhteystiedot kerätään rekisteriin asianomaisilta 
- Sidosryhmien edustajien (esim. ilmoitusmyyjät, päätoimittaja, 
freelancetoimittajat, toimitusneuvoston jäsenet ja muut median 
edustajat, kunniajäsenet, edustajat toimikunnissa ja yhteistyöelimissä) 
yhteystiedot kerätään asianomaisilta henkilöiltä 
Em. tiedot kirjataan rekisteriin asianomaisten suostumuksella.  

8. Tietojen säännönmukaiset 
luovutukset 

Rekisteriä ei luovuteta. 
Rekisteristä annetaan yhteystietoja vain Suomen Automaatioseuran 
toimintaan liittyviin ja tiedotusta tukeviin toimintoihin vain Suomen 
Automaatioseuran erillisellä päätöksellä.  
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9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Rekisteriä ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, muuta kuin sertifioituun 
pilvipalveluun.  

10. Rekisterin suojauksen periaatteet Tiedot on tallennettu Suomen Automaatioseuran sertifioidussa 
pilvipalvelussa tietokantaan, joka on suojattu tavanomaisin teknisin 
toimenpitein, ja johon on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjän 
valtuuttamilla henkilöillä (Suomen Automaatioseuran toimiston 
henkilöstö). 
Rekisterin käyttöön vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. 

11. Tarkastusoikeus Kohdassa 7 määritellyn tietolähteen pyynnöstä hänelle lähetetään 
määräajan puitteissa oma henkilörekisteriote rekisteriin merkittyyn 
osoitteeseen. 

12.  Oikeus vaatia tiedon korjaamista Kohdassa 6 määritelty rekisterin käyttäjä muuttaa jäsen- tai 
osoiterekiteristä saatavat tiedot välittömästä rekisteröidyn pyynnöstä. 

13. Tietojen poisto Henkilön tiedot poistetaan jäsenrekisteristä välittömästi jäsenyyden 
loputtua tai hänen vaatiessaan tietojen poistamista. 
Henkilö- ja osallistumistietoja voidaan säilyttää mm. matrikkeli-, 
historiikki- tai vastaavia käyttöjä varten. 

 


