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TIETOSUOJAILMOITUS 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 
artiklat 13 ja 14 
Laadittu: 21.1.2021 

 
 
 
 
 
 
 

1. Rekisterinpitäjä 

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka ry 

2. Rekisterinpitäjän edustaja 

Henkilötietojen käsittelystä vastaa Retikka ry:n hallituksen varapuheenjohtaja. Kaudella 2021 
varapuheenjohtajana toimii Siru Jussila. 

3. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt 

Henkilötietojen käytöstä voi kysyä lisätietoja Retikka ry:n hallituksen varapuheenjohtajalta. Kaudella 2021 
hallituksen varapuheenjohtajana toimii Siru Jussila (siruju(at)student.uef.fi). 

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

Retikka ry:n hallituksen varapuheenjohtaja Siru Jussila, siruju(at)student.uef.fi.  

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötiedot muodostavat Retikka ry:n jäsenrekisterin. 

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklaan, kohta 1, alakohta c: rekisterinpitäjän lakisääteisen 
velvoitteen noudattaminen (Yhdistyslaki). 

7. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja niiden säilytysajat 

Jäsenrekisterissä käsiteltävät henkilötiedot: henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, pääaine, 
opintojen aloitusvuosi, asuinpaikka, osoite sekä puhelinnumero.  
 
Tietoja säilytetään yhdistyksen jäsenyyden ajan. 
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8. Käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät 

Jäsenrekisteri sijaitsee Microsoft O365 OneDrivessä, jota hallinnoi Retikka ry:n hallituksen 
varapuheenjohtaja. Palvelu on Itä-Suomen yliopiston tarjoama ja tiedot ovat hallinnoijan 
henkilökohtaisen salasanan takana.  

9. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan? Onko rekisteröidyllä 
velvollisuus toimittaa tarvittavat henkilötiedot? Seuraukset siitä, jos rekisteröity 
ei toimita tarvittavia henkilötietoja 

Jäsenrekisterissä olevat tiedot saadaan rekisteröidyltä yhdistykseen liittymisen yhteydessä. Rekisteröity 
antaa henkilötietonsa käsittelyä varten rekisterinpitäjän lakisääteisen tehtävän perusteella (Yhdistyslaki).  

10. Evästeiden käyttö 

Henkilötietojen käsittelyssä ei käytetä evästeitä.  

11. Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset 

Tietoja ei luovuteta muille osapuolille. 

12. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja sen perusteet 

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.  

13. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 

Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus vain Retikka ry:n hallituksen varapuheenjohtajalla. 
Varapuheenjohtajan ollessa estynyt oikeus tietojen käsittelyyn voidaan siirtää muulle hallituksen jäsenelle 
Retikka ry:n hallituksen päätöksellä. 

14. Automatisoitu päätöksenteko 

Automaattisia päätöksiä ei tehdä. 

15. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot täyttämällä tietojen tarkastamiseen 
tarkoitettu lomake (linkki) ja toimittamalla se Retikka ry:n varapuheenjohtajalle.   
 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista täyttämällä tietojen oikaisemiseen tarkoitettu 
lomake (linkki) ja toimittamalla se Retikka ry:n varapuheenjohtajalle.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista täyttämällä tietojen poistamiseen tarkoitettu 
lomake (linkki) ja toimittamalla se Retikka ry:n varapuheenjohtajalle. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista täyttämällä tietojen rajoittamiseen tarkoitettu 
lomake (linkki) ja toimittamalla se Retikka ry:n varapuheenjohtajalle 
 
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelyä täyttämällä tietojen käsittelyn vastustamiseen tarkoitettu 
lomake (linkki) ja toimittamalla se Retikka ry:n varapuheenjohtajalle. 
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Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle täyttämällä tietojen 
siirtämiseen tarkoitettu lomake (linkki) ja toimittamalla se Retikka ry:n varapuheenjohtajalle.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän katsoo, että häntä 
koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
 
Neuvoja ja ohjeistusta rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa antaa tietosuojavastaava, yhteystiedot 
ilmoituksen kohdassa 4. 

 
 
 


