Tietosuojaseloste
Tämä on yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016 12–22, 30 ja 34 artikla) mukainen rekisteröidyn
informointiasiakirja, joka koskettaa Suomen kielitieteellinen yhdistys ry:n jäseniä.
Laadittu 22.10.2019.

1. Rekisterinpitäjä
Suomen kielitieteellinen yhdistys ry.
c/o Tommi Alho
Åbo Akademi
Englannin kieli ja kirjallisuus
Tehtaankatu 2
20500 Turku
http://www.linguistics.fi/

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö/yhteyshenkilöt
Yhdistyksen sihteeri toimii yhdistyksen tietosuojavastaavana. V. 2019 sihteerinä toimii Tommi Alho,
sihteeri@linguistics.fi.
Yhdistyksessä henkilötietoja käsittelee myös rahastonhoitaja. V. 2019 rahastonhoitajana toimii Maija
Belliard, rahastonhoitaja@linguistics.fi.

3. Rekisterin nimi
Suomen kielitieteellinen yhdistys ry:n jäsenrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen kerääminen ja käsittely perustuvat henkilön suostumukseen, jonka katsotaan
alkavan siitä, kun henkilö itse antaa tietonsa jäsenrekisteriin. Rekisteröidyllä on oikeus perua
suostumus henkilötietojensa käsittelyyn milloin tahansa, jolloin hänen henkilötietonsa tuhotaan
rekisteristä.
Henkilötietoja käytetään Suomen kielitieteellisen yhdistyksen ja sen jäsenten välisen viestinnän
mahdollistamiseen.
Suomen kielitieteellinen yhdistys on perustettu vuonna 1977. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää
yleisen kielitieteen alaan kuuluvaa tutkimusta ja opetusta Suomessa, lähentää eri kielten ja yleisen
kielitieteen tutkijoita sekä luoda ja ylläpitää kansainvälisiä suhteita.

5. Tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan jäsenen nimi ja yhteystietoina hänen postiosoitteensa ja
sähköpostiosoitteensa (ks. http://www.linguistics.fi/lomake.shtml).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Sähköisesti tietojärjestelmissä
käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään varmuuskopioidulla verkkolevyllä, jolle pääsee vain
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoihin on pääsy vain yhdistyksen sihteerillä ja
rahastonhoitajalla.

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 rekisterinpitäjälle (ks. yhteystiedot kohdassa 2). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa kysyjälle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

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 tietosuojaasetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.
Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (ks. yhteystiedot kohdassa 2). Rekisterinpitäjä
voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

