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ATK SENIORIT MUKANETTI RY:N TIETOSUOJASELOSTE 

 

1. Rekisterinpitäjä 

ATK Seniorit Mukanetti ry 

Yliopistonkatu 58 B 

33100 Tampere 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Eija-Riitta Kortesluoma 

Yliopistonkatu 58 B 

33100 Tampere 

Puh. 040 563 2676 

tikapuut(at)mukanetti.net 

3. Rekisterin nimi 

ATK Seniorit Mukanetti ry:n jäsenrekisteri  

4. Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus 

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: 

• iän toteamiseen 

• jäsentiedotteen lähettämiseen 

• jäsenetujen todentamiseen 

• jäsenille tarkoitettuun muuhun viestintään (kurssitiedotus, mielipidekyselyt, toiminnan 

kehittämiskyselyt, yhteistyötahojen tutkimuskyselyt) 

• jäsenhakemuslomakkeen laatimiseen 

• tilastointiin (yhdistyksen hallitukselle ja rahoittajille) 

5. Rekisterin tietosisältö 

• Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero 

• Syntymäaika (ei henkilötunnusta), jäsennumero (rekisteristä) 

• Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset) 

• Liittymispäivämäärä, eropäivämäärä 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Jäseneksi liittyvä antaa tiedot sähköisellä lomakkeella/paperilomakkeella. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

ATK Seniorit Mukanetti ry ei luovuta jäsen- ja kurssitietoja kolmansille tahoille. 

Rekisterin tiedot tallennetaan Yhdistysavaimen (Vitec Avoine Oy:n) palvelimelle. 

Yhteistyösopimukseen perustuen oppilastiedot toimitetaan Tampereen Kesäyliopistolle 

puolivuosittain. 



  10.11.2022 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen perusteet 

Manuaalinen aineisto: 

 

Paperiset jäsenhakemukset säilytetään luottamuksellisina ja lukollisessa kaapissa. 

Tietoja voivat käsitellä vain luvan saaneet yhdistyksen toimihenkilöt. 

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi. 

ATK:lla käsiteltävät tiedot: 

Sähköinen rekisteri sijaitsee Yhdistysavaimen palvelimella (Vitec Avoine Oy). 

Jäseneksi liittyvän tiedot syötetään Yhdistysavaimen jäsenrekisteriin. 

Jäsenrekisteriä käyttävillä on jokaisella henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 

ATK Seniorit Mukanetti ry ja rekisteripalvelun tekniset ylläpitäjät (Vitec Avoine Oy) huolehtivat 

tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. Rekisteriä käytetään vain salatuilta 

työasemilta. 

10. Tarkastusoikeus 

Rekisteriin merkityllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut omat 

tietonsa.  Tarkastuspyyntö lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: mukanetti(at)mukanetti.net tai 

puhelimitse 03 222 5798. 

11. Rekisteröityjen oikeudet 

Rekisteriin merkityllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tiedot. 

Rekisteröidyillä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. 

12. Yhteydenotot 

Eija-Riitta Kortesluoma 

Yliopistonkatu 58 B 

33100 Tampere 

Puh. 040 563 2676 

tikapuut(at)mukanetti.net 

13. Muutokset tietosuojaselosteessa 

Tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön 

muuttuessa. Seloste on viimeksi päivitetty 10.11.2022. 


