
Rekisteri- ja tietosuojaseloste  

(jäsenrekisteri) 

Tämä on Oulun Hammaslääketieteen kilta ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 11.5.2018 
  

1. Rekisterinpitäjä 

Oulun Hammaslääketieteen kilta ry 
Oulun yliopisto 
Hammaslääketieteen Kilta ry/Hammaslääketieteen laitos 
PL 5281 
90014 Oulun Yliopisto 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

 Tietosuojavastaava Sara Liukkonen, sihteeri@ohlk.fi 
  

3. Rekisterin nimi 

Jäsenrekisteri 

  

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Oulun Hammaslääketieteen killan jäsenluettelon avulla kilta seuraa ketkä ovat killan jäseniä. 
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.  

  

5. Rekisterin tietosisältö 

Killan jäseneksi liittyessä kerättäviä tietoja ovat nimi, sähköposti, kotipaikkakunta ja kurssi. Lisäksi 
kysytään, haluaako yhteistietojaa luovutettavan Oulun Hammaslääketieteen killan 
yhteistyökumppaneille. Jäsenrekisteriä päivitetään vuosittain ja yksittäisen henkilön tiedot 
poistetaan jäsenrekisteristä, kun hän valmistuu.  

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Jäseneksi liitytään täyttämällä Oulun Hammaslääketieteen killan liittymislomake. 
  

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista tai luovuttaa Oulun 
Hammaslääketieteen killan yhteistyökumppaneille siltä osin kuin on sovittu jäseneksi liittyvän 
kanssa.  
  

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Oulun hammaslääketieteen killan jäsenrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja rekisteri 
on suojattu salasanan avulla. Rekisteriin on pääsy ainoastaan Oulun Hammaslääketieteen killan 
hallituksen jäsenillä. Tietoja ei luovuteta muille tahoille ilman erillistä suostumusta. 
Tietosuojavastaava huolehtii, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden 
henkilöiden toimesta, joilla on tarve käsitellä tietoja.   
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9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö 
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää 
kirjallisesti tietosuojavastaavalle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää 
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa jäsenelle EU:n tietosuoja-asetuksessa 
säädetyssä ajassa.  
  

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen 
rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. 
Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tietosuojavastaavalle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa 
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n 
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. 
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