
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
22.5.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Suomen kasvatustieteellinen seura ry 

Osoite 

Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen 
osasto, PL 111, 80101 Joensuu 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

Verkkosivut: www.kasvatus.net 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Antti Ronkainen, suomen kasvatustieteellisen seuran tiedottaja 
Osoite 

Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen 
osasto, PL 111, 80101 Joensuu 
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

antti.ronkainen@uef.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Suomen kasvatustieteellisen seuran jäsenrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat 
henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot.  

Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta, laskutusta sekä jäsenten 
tilaamien tieteellisten julkaisuiden toimittamista varten. 

Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja 
luovutetaan ulkopuolisille vain jäsenen tilaamien tieteellisten julkaisuiden (Kasvatus-lehti ja 
Kasvatusalan tutkimuksia -julkaisusarja) ja  tilausta ja toimittamista varten. Mainittujen julkaisuiden 
tilauksista huolehtii Koulutuksen tutkimuslaitos.  

 

Henkilöllä on mahdollisuus liittyä rekisteriin pelkästään yhdistyksen sähköisen uutiskirjeen tilaajaksi, 
jolloin annettuja tietoja käytetään vain uutiskirjeen välittämiseen. 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Kaikista jäsenistä tallennetaan seuraavat tiedot: nimi, jäsenen ID-numero, osoite, sähköpostiosoite. 

 

Lisäksi jäsen voi halutessaan ilmoittaa itsestään rekisteriin seuraavat tiedot: toissijainen sähköposti, 
puhelinnumero, toissijainen osoite, titteli, kotipaikka, kansallisuus, kieli, sukupuoli, syntymäaika. 

 

Uutiskirjeen tilaajista tallennetaan osoite- ja yhteystiedot.  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot kerätään yhdistyksen jäseniltä verkkolomakkeella jäseneksi liittymisen yhteydessä, josta ne 
tallentuvat rekisteriin automaattisesti. 

 

Uutiskirjeen tilaajilta kerätään tiedot verkkolomakkeella liittymisen yhteydessä. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille lukuunottamatta Kasvatus-lehden ja muiden tieteellisten julkaisujen 
tilauksia.  

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Jäsenrekisteristä lähtevät sähköpostiviestit ja tekstiviestit välitetään yhdysvaltalaisten palvelimien 
kautta. Muutoin tietoja ei siirretä EU: tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaalista aineistoa ei ole. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tietoja 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. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa kirjautumalla itse jäsenrekisteriin tai 
pyytämällä tarkastusta. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.   

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus vaatia omien tietojensa korjaamista tai korjata tiedot itse. 
Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Henkilö voi myös kirjautua järjestelmään ja 
korjata tietonsa itse. 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Eronneiden jäsenien tiedot poistetaan rekisteristä kokonaan. 

 


