
Täky ry:n tietosuojaseloste 
Tässä selosteessa kuvataan, kuinka Täky ry käsittelee henkilötietoja. 

Yleistä 

Täky ry noudattaa henkilötietoja käsitellessään EU:n tietosuoja-asetusta ja 

kansallista lainsäädäntöä. Hallituksen jäsenet koulutetaan Täkyn 

tietosuojaperiaatteisiin jokaisen hallituskauden alussa ja velvoitetaan toimimaan 

tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 

Kerättyjä tietoja käsittelee mahdollisimman harva, ja tiedot poistetaan heti käytön 

jälkeen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin. 

Henkilöllä, jonka tietoja on kerätty, on oikeus poistattaa haluamansa häntä koskevat 

tiedot tai oikaista tai tarkastella niitä ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan tai 

keneen tahansa hallituksen jäseneen. Kuitenkaan Jäsenrekisteri-kohdassa 

mainittuja, lain edellyttämiä tietoja ei voi poistattaa, ellei jäsen eroa Täky ry:stä. 

Sosiaalinen media, nettisivut ja Itäkynä 

Täkyn nettisivuilla tai sosiaalisen median kanavissa julkaistaviin tai kolmannelle 

osapuolelle (esim. toiselle ainejärjestölle tai ylioppilaskunnalle) jaettaviin kuviin 

kysytään aina lupa ennen julkaisua. Kuva julkaistaan vain, jos kaikki kuvassa 

tunnistettavina esiintyvät henkilöt antavat siihen luvan. Julkaistu kuva poistetaan, jos 

yksikin kuvassa esiintyvä tunnistettava henkilö niin vaatii. 

Antamalla Itäkynässä julkaistavaksi tekstinsä tai kuvansa, jossa esiintyy, antaa 

oikeuden käyttää tekstiä tai kuvaa lehdessä ilman oikeutta poistattaa niitä. Itäkynään 

voi kirjoittaa omalla nimellä, nimimerkillä tai anonyymisti. 

Sähköpostilista 

Täkyn sähköpostilistalla on ainoastaan sähköpostiosoite, jonka henkilö on listalle 

liittyessään ilmoittanut, eikä sinne kerätä listalla olijoiden nimiä tai mitään muuta 

tietoa. Listaa pääsee tarkastelemaan vain sen ylläpitäjä eli Täkyn webvastaava. 

Sähköpostilistalta voi erota milloin vain, eikä Täkyn jäsenyys edellytä listalle 

kuulumista. Listalta voi erota tältä sivulta. 

Jäsenrekisteri 

Täky ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste 

1. Rekisterinpitäjä 
Täky ry 

Itä-Suomen yliopisto 

https://lists.uef.fi/mailman/options/taky_list


Humanistinen osasto 

PL 111 

80101 Joensuu 

2. Rekisterin nimi 
Täky ry:n jäsenrekisteri 

3. Rekisteröidyt 
Jäsenrekisteri sisältää Täky ry:n varsinaiset jäsenet sekä kannattajajäsenet. 

4. Rekisterin sisältämät tiedot 
Jäsenrekisteriin on merkitty jäsenen koko nimi ja kotipaikka. Rekisterissä ei ole 

jäsenestä mitään muita tietoja, eikä Täky sellaisia sinne kerää. 

5. Tietojen käsittelyn perusteet 
Yhdistyslain §:n 11 mukaan yhdistyksen jäsenistä on pidettävä luetteloa, johon on 

merkittävä jäsenen koko nimi ja kotipaikka. 

6. Mistä tiedot kerätään? 
Tiedot kerätään jäsenen omalla ilmoituksella jäseneksi liittymisen yhteydessä. 

7. Tietojen luovutus ja siirtäminen 
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä minnekään. 

8. Tietojen suojaus ja tietojen käsittelijät 
Jäsenrekisteriä pääsevät tarkastelemaan ainoastaan taloudenhoitaja ja 

puheenjohtaja. Rekisteritiedostosta on kaksi kappaletta, joista toinen on 

taloudenhoitajan hallussa olevalla muistitikuilla ja toinen puheenjohtajan. 

Rekisteritiedostot ovat salasanasuojauksen takana, ja salasana vaihdetaan aina, 

kun vastuuhenkilö vaihtuu. Jäsenluetteloa ei siirretä tai kopioida muuhun 

säilytyspaikkaan, kuten tallenneta muulle laitteelle, ladata pilvipalveluun tai tulosteta 

paperille. Jäsenrekisterin sisältävää muistitikkua ei viedä Suomen ulkopuolelle. 

9. Oikeus tiedustella ja oikaista tietoja 
Yhdistyslain §:n 11 mukaan jäsenellä on oikeus tutustua niihin tietoihin, jotka 

yhdistyslain mukaan on jäsenluetteloon merkittävä, eli kaikkien jäsenien nimiin ja 

kotipaikkoihin. Jäsen ei voi kieltää sitä, että toinen jäsen tutustuu näihin tietoihin. 

Jäsenellä on oikeus oikaista rekisterissä olevia tietojaan ottamalla yhteyttä 

tietosuojavastaavaan tai keneen tahansa hallituksen jäseneen. Jäsen ei ole 

velvollinen ilmoittamaan kotipaikkansa muutoksesta. Jos jäsen vaihtaa nimeään, 

täytyy hänen käyttääkseen oikeuksiansa, kuten osallistumisoikeutta yhdistyksen 

kokouksiin ja vaalikelpoisuutta, ilmoittaa vaihdoksesta yhdistykselle. Tarvittaessa 

jäsenen on todistettava henkilöllisyytensä tietojen tiedustelemisen tai oikaisemisen 

yhteydessä. 

10.  Tietojen käsittelyn kesto 
Tietoja säilytetään koko jäsenyyden ajan. Jäsenen erotessa Täky ry:stä tai hänen 

jäsenyytensä muuten lakatessa poistetaan hänen tietonsa heti jäsenrekisteristä. 



Pöytäkirjat ja muut asiakirjat 

Kokousten pöytäkirjoihin kirjataan kokoukseen osallistuvien henkilöitten nimet (etu- 

ja sukunimi). 

Yhdistysten kokousten pöytäkirjat ovat Täky ry:n sääntöjen §:n 17 mukaisesti 

näkyvillä Täkyn ilmoitustaululla vähintään neljä vuorokautta. Jos pöytäkirja sisältää 

salassa pidettäviä tietoja, pannaan julki versio, josta ne on piilotettu. 

Hallituksen kokousten pöytäkirjat säilytetään pilvipalvelussa, johon pääsy on vain 

hallituksen jäsenillä. Jäsenellä on oikeus saada pyynnöstään nähtävilleen mikä 

tahansa yhdistyksen kokouksen tai hallituksen kokouksen pöytäkirja tai 

päätösluettelo. Jos pöytäkirja sisältää salassa pidettäviä tietoja, annetaan nähtäville 

versio, josta ne on piilotettu. 

Pöytäkirjoja säilytetään koko yhdistyksen olemassaolon ajan. 

Muut henkilötietoja sisältävät asiakirjat, kuten tilivihkot, säilytetään lukkojen takana 

tai suojatussa tiedostossa. 

Muu tiedon kerääminen 

Täky voi kerätä muita tietoja, jos ne ovat toiminnan kannalta välttämättömiä. Sellaisia 

voivat olla esimerkiksi tieto erityisruokavalioista sitseille ilmoittautumiseen 

käytettävässä lomakkeessa. Tietojen keräämisen yhteydessä kerrotaan, mitä tietoja 

kerätään ja miten tietoja käsitellään. 

Tietosuojan vaarantuminen 

Tietoturvaloukkaustilanteessa hallituksen tulee ilmoittaa loukkauksesta 

valvontaviranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle sekä jäsenille, joita loukkaus 

koskee. Ilmoitus on tehtävä 72 tunnin kuluessa siitä, kun hallitus on tullut 

loukkauksesta tietoiseksi. 

Muutokset tietosuojaselosteessa 

Jos jotakin tässä selosteessa kuvattua käytäntöä muutetaan, päivitetään selostetta 

ja muutoksesta tiedotetaan jäsenistölle Täkyn tiedotuskanavissa. 

Selostetta on päivitetty viimeksi 5.4.2021. 

Lisätietoa Täkyn henkilötietosuojasta: 

tietosuojavastaava Ville Mäki  puheenjohtaja Miro Ylärakkola 

webmaster@taky.fi   puheenjohtaja@taky.fi 
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