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Tietosuojaseloste Rikosseuraamusalan henkilöstöyhdistys 
RikHe ry:n jäsenrekisteristä   
 
1. Rekisterinpitäjä 

 
Rikosseuraamusalan henkilöstöyhdistys RikHe ry 
Ryytimaa 3 A 1, 02940 Espoo 
2647483-7 
rikhe.info@gmail.com 
0459233727 
RikHen yhteystiedot löytyvät sivustolta www.rikhe.fi 

 
2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö   

Pekko Summanen 
rikhe.info@gmail.com 
0459233727 

 
3. Rekisterin nimi   

Rikosseuraamusalan henkilöstöyhdistys RikHe ry jäsenrekisteri   

4. Rekisteröidyt 

Rekisteri käsittää RikHe ry:n jäsenet ja eläkeläisjäsenet 

5. Rekisterinpitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus  
 

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on:    

- Yhdistyksen lakisääteinen velvoite jäsenrekisterin ylläpitämiseen.  

- Rekisteröidyn antama nimenomainen suostumus henkilötietojensa käsittelyyn.   

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhdistyksen jäsenrekisterin 
ylläpitäminen laissa  määritellyissä tarkoituksissa. Rekisteröityjen 
sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroita voidaan  käyttää yhdistyksen 
tiedottamisessa ja jäsenkyselyissä rekisteröidyn suostumuksella.   

6. Mitä tietoja käsittelemme  

Rekisterissä käsitellään jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä 
tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat: henkilötunnus, nimi, osoite, sähköpostiosoitteet, 
ammattinimike, matkapuhelinnumero, RikHen jäsenosasto, jäsenmaksun maksamiseen 
liittyvä tieto, jäsenyyden alkamispäivä ammattiyhdistyksessä. Lisäksi jäsen voi 
halutessaan antaa tietoa aikaisemmista liitoista tai yhdistyksistä ja työttömyyskassoista 
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ja valtuuttaa ilmoittamaan erosta edelliseen liittoon ja työttömyyskassaan. Yhdistyksen 
ja osaston luottamustehtävät ja niiden kesto merkitään henkilön tietoihin ilmoitusten 
perusteella. 

7. Mistä saamme tiedot 

Saamme tietoja rekisteröidyltä itseltään ja Ammattiliitto Pron ylläpitämästä 
jäsenrekisterisovelluksesta. 

 
8. Kuka käsittelee ja kenelle luovutamme tietoja ja siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n 

ulkopuolelle  

Lähtökohtaisesti tietoja käsitellään Ammattiliitto Pron ja yhdistyksen kesken ja 
yhdistyksen sisällä, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. 

Emme luovuta tietoja EU/ETA-maiden ulkopuolelle.    

9. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme  

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen 
järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä 
tietoja esimerkiksi tiedotustoiminnan hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään 
henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on jäsenyyden hoitamiseksi tai palvelun 
toteuttamiseksi tarpeellista, meillä on lakisääteinen velvollisuus tietojen säilyttämiseen 
tai säilytys tapahtuu yleisen edun mukaiseen arkistointiin. 

Kun jäsenyytesi päättyy, säilytämme jäsenyystietoja sähköisessä jäsenrekisterissä 
enintään 10 vuotta jäsenyyden päättymisen jälkeen, ellei jäsen ole pyytänyt tietojensa 
poistoa tätä ennen. 

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 
 
Tietojen käsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia 
 

11. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä   

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.  
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada henkilötiedot itselleen, pyytä tietojen 
oikaisemista tai  poistamista, ellei niiden poistamiselle ole estettä. Rekisteröidyllä 
on lisäksi tietyin edellytyksin  oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen 
käsittelyä.     

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää suoramarkkinointi ja kieltää 
henkilötietojensa  käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin.   

Rekisteröity voi tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla 
yhteyttä  rekisterinpitäjään. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta 
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pyynnön esittäjän  henkilöllisyys voidaan todentaa. Rekisterinpitäjä ilmoittaa 
rekisteröidylle, mikäli ei joiltain osin  pysty toteuttamaan pyyntöä, kuten 
poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen  rekisterinpitäjällä on lakisääteinen 
velvollisuus tai oikeus.   

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä pyynnön osoitteeseen 
rikhe.info@gmail.com .  

Jos rekisteröity huomaa, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, 
rekisteröidyllä on  oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.    

12. Yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai 
henkilökohtaisesti kohdassa 2 nimetylle yhteyshenkilölle. 

 

13. Muutokset tietosuojaselosteessa  

Mikäli selostetta muutetaan, laitetaan muutokset näkyville selosteeseen 
päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voidaan näistä informoida myös 
muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla asiasta ilmoituksen verkkosivuille. 
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