
 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste  

(tapahtumarekisteri) 

Tämä on Oulun Hammaslääketieteen kilta ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.5.2018 
  

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 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön 
dokumentoitu suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito tapahtumien 
osallistujiin ja ruoka- ym tarjoilujen järjestäminen tapahtumiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun 
päätöksentekoon tai profilointiin.   

5. Rekisterin tietosisältö 

Killan tapahtuma rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite, 
erityisruokavalio ja vuosikurssi. Tietoja säilytetään tapahtumaan liittyvän rahaliikenteen 
loppumiseen saakka, kuitenkin enintään kuusi kuukautta tapahtuman jälkeen.  

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tapahtumarekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä mm www-lomakkeilla lähetetyistä 
viesteistä, sähköpostitse tulleesta liittymispyynnöstä tai muista tilanteista, joissa jäsen ilmoittaa 
haluavansa liittyä tapahtumarekisteriin. 
  

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

Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansiin maihin, lukuunottamatta Yhdysvalloissa sijaitsevan 
yrityksen Google LLC:n nettisivuja. Edellä mainittua nettisivua käytetään sähköpostiosoitteiden 
vahvistusten keräämiseen. Mainittu yhtiö kuuluu Yhdysvaltojen Privacy Shield -listalle, jolle 
kuuluvat yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.   

mailto:sihteeri@ohlk.fi


 
  

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Oulun Hammaslääketieteen Killan tapahtumarekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja 
tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja 
säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta 
huolehditaan asiaankuuluvasti. Oulun Hammaslääketieteen Kilta huolehtii siitä, että tallennettuja 
tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä 
tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden kiltatoimijoiden toimesta, joiden työnkuvaan se 
kuuluu.  
 
  

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 (pääsääntöisesti 6 kuukauden kuluessa). 
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