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Tietosuojaseloste koskien SAMOKin 

tapahtumien asiakasrekisteriä 

 
Rekisterinpitäjä 
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry 

Lapinrinne 2, 00180 Helsinki 

samok@samok.fi, www.samok.fi 

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Julia Kurki 

julia.kurki@samok.fi, puh. 050 389 1010 

Lapinrinne 2, 00180 Helsinki 

 

Rekisterin nimi 
Asiakasrekisteri 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Rekisteriä käytetään Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOKin (myöhemmin selosteessa 'liitto') 

tapahtumakutsujen toimittamiseen, tapahtumiin ilmoittautuneiden henkilöiden asiakastietojen 

hallinnointiin ja liiton tapahtumapalveluiden kehittämiseksi. Tietoja käytetään asemaan perustuvaan 

profilointiin, jotta tapahtumakutsut voidaan kohdentaa tarkoituksenmukaisesti (esimerkiksi 

henkilöstöpäivien kutsu toimitetaan vain opiskelijakuntien henkilöstöön kuuluville).  

 

Rekisterin tietosisältö 
Liiton tapahtumiin ilmoittautuvilta henkilöiltä kerätään tapahtumakutsujen toimittamisen, 

tapahtumajärjestelyiden suorittamisen ja tapahtumapalveluiden kehittämisen kannalta välttämättömät 

tiedot, joita ovat: 

 

● koko nimi 

● organisaatio  

● asema organisaatiossa 

● sähköpostiosoite 

● laskutusosoite  

● tiedot ruokavaliosta 

● kieli, jolla henkilö toivoo vastaanottavansa tapahtumamateriaalit 
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Mikäli liiton käyttämä palveluntarjoaja lakiin perustuen vaatii sitä, kerätään myös tieto tapahtumaan 

ilmoittautuvan henkilön sukupuolesta, henkilötunnuksesta ja/tai syntymäajasta ja kansalaisuudesta.  

 

Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisterin tiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään. Tiedot voidaan kerätä myös 

opiskelijakunnilta jos opiskelijakunta on päättänyt tehdä ilmoittautumisen kootusti. 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti palveluntarjoajille, kuten ravitsemus- ja majoitusliikkeille, 

joiden palveluita liitto käyttää tapahtumien yhteydessä. Tietoja luovutetaan myös Oy 

OSS-Järjestöpalvelut Ab:lle, jolle on ulkoistettu liiton tapahtumien laskutus. Tietojen luovuttaminen 

perustuu rekisteröidyn henkilön suostumukseen ja luovuttaminen tehdään tietoturvallisesti.  

 

Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen poistaminen rekisteristä 
Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa salasanalla ja palomuurilla suojatussa Googlen pilvipalvelussa 

sekä MailChimp-uutiskirjepalvelun palvelimella, joihin on käyttöoikeudet liiton tapahtumista vastaavalla 

henkilöllä. Käyttöoikeuksia rekisteritietoihin jaetaan muille liitossa työskenteleville ja/tai 

luottamustehtävissä toimiville, mikäli se katsotaan välttämättömäksi tapahtumajärjestelyiden sujumisen 

kannalta. Kaikkia käyttöoikeuksien haltijoita sitoo vaitiolovelvollisuus. 

 

Osa rekisteriin kootuista tiedoista poistetaan säännöllisin väliajoin. Näitä tietoja ovat rekisteröidyn 

laskutusosoite ja tiedot ruokavaliosta. Poistaminen tapahtuu, kun liitto on vastaanottanut henkilön osalta 

maksusuorituksen sen tapahtuman osallistumismaksusta, johon osallistumista varten tiedot on rekisteriin 

toimitettu.  

 

Rekisteröidyn kaikki henkilötiedotiedot poistetaan rekisterinpitäjän toimesta, jos liiton tietoon tulee, että 

rekisteröity ei enää työskentele tai ole luottamustoimessa liiton jäsenyhdistyksessä.  

 

Rekisteröity voi koska tahansa vaatia tietojensa poistamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän 

nimeämään yhteyshenkilöön (osoitetiedot selosteen alussa).  

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Rekisteritietoja säilytetään pilvipalvelussa, jonka palvelin saattaa fyysisesti sijaita EU:n ja/tai ETA:n 

ulkopuolella. Rekisterinpitäjä on varmistanut, että pilvipalvelun tarjoaja tarjoaa riittävän tietosuojan, 

mikäli henkilötietoja siirretään EU:n ja/tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

Tarkastusoikeus 
Jokaisella on oikeus tarkistaa rekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti 

allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, joka toimitetaan rekisterinpitäjän 

nimeämälle yhteyshenkilölle joko postitse tai sähköisesti (osoitetiedot selosteen alussa). 

Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää 

tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua 

todistamaan henkilöllisyytensä, sillä rekisterinpitäjä saa antaa tiedot vain rekisteröidylle itselleen.Tietoja 

pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat, kuten koko nimi ja 
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osoite. Lisäksi on ilmoitettava, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa 

kaikki tiedot vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta. Rekisterinpitäjä sitoutuu toimittamaan 

pyydetyt tiedot kolmen (3) kuukauden kuluessa tai toimittamaan kirjallisen kieltäytymistodistuksen.   

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Rekisteröityllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista, jos hän on tietoja tarkastaessaan tai muutoin 

havainnut niissä olevan virheitä. Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan tiedot, jos 

henkilötiedot ovat hänen mielestään käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisiä, tarpeettomia, 

puutteellisia tai vanhentuneita. Korjauspyyntö tulee mieluiten esittää omakätisesti allekirjoitetussa tai 

sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, joka toimitetaan rekisterinpitäjän nimeämälle 

yhteyshenkilölle joko postitse tai sähköisesti (osoitetiedot selosteen alussa). Korjausta pyytävä voi esittää 

korjauspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä sitoutuu suorittamaan 

pyydetyt korjaukset kolmen (3) kuukauden kuluessa ja ilmoittamaan siitä rekisteröidylle tai toimittamaan 

kirjallisen kieltäytymistodistuksen.  

 

Oikeus saada tieto rekisterinpitäjään kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta 
Kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin rekisteröidyn 

oikeuksille ja vapauksille, rekisterinpitäjän on ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle ilman 

aiheetonta viivytystä. 

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että 

häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta. 
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