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itSMF Finland rekisteri - ja tietosuojaseloste 

1. Rekisterinpitäjä 

IT Service Management Forum Finland ry  
PL 206 
00101 Helsinki 
sähköposti: info@itsmf.fi 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut 
yhteydenotot tulee tehdä itSMF Finland ry:n sihteerille jonka nimi löytyy https://www.itsmf.fi/ota-yhteytta 
. Yhdistyksen sihteerin tavoittaa sähköpostitse info@itsmf.fi 

3. Rekisterin peruste ja käyttötarkoitus 

 
Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, 
jäsenmaksujen ylläpito, jäsentiedotus, palvelujen tarjonta yhdistyksen jäsenille sekä tapahtumien 
osallistujalistojen ylläpito tapahtuman järjestelyjä ja viestintää varten. Henkilötietojen käsittely perustuu 
yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä. Jäsenrekisteri on yhdistyslaissa 
määritelty aatteellisen yhdistyksen jäsenrekisteri. Lisäksi rekisterissä käsitellään itSMF Finland jäsenten, 
sekä yhdistyksen toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja.    

 
4. Rekisterin tietosisältö 
 
Rekisteri voi pitää sisällään seuraavia henkilötietoja: 

● etu- ja sukunimi 
● postiosoite 
● kieli 
● sähköpostiosoite jäsentiedotteiden lähettämistä ja muuta yhteydenpitoa varten 
● matkapuhelinnumero  
● työnantajan nimi 
● titteli 
● suosittelijan nimi ja sähköpostiosoite 
● laskutustiedot (jos erilliset postiosoitteesta) 

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerättävät henkilötiedot ovat pääasiassa rekisteröidyn itsensä IT Service Management Forum 
Finland ry:lle antamia tietoja. Tietoja saadaan rekisteröidyltä mm. www-lomakkeilla tai sähköpostitse. 

Yhdistys kerää henkilötietoja suoraan esimerkiksi seuraavissa yhteyksissä 

● Jäseneksi liityttäessä 

● Uutiskirjettä tai muuta materiaalia tilattaessa 

● Ilmoittauduttaessa ja osallistuttaessa itSMF Finlandin järjestämään toimintaan, tapahtumiin, 
kampanjoihin, vapaaehtoistoimintaan ja yhdistyksen tukemiseen 

● Osallistuttaessa itSMF Finlandin järjestämiin kilpailuihin ja arvontoihin 
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6. Käsittelyn kesto 

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten 
toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 

7. Tietojen luovutus ja siirtäminen 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

8. Henkilötietojen käsittelijät 

itSMF Finlandin hallituksen valtuuttamat henkilöt voivat käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan 
lainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Tarvittaessa henkilötietojen käsittely voidaan 
ulkoistaa kolmannelle osapuolelle kuten esimerkiksi jäsenrekisteriin tai tapahtumien järjestämiseen 
liittyvissä asioissa. 

9. Tietojen suojaus 

itSMF Finland pyrkii kohtuullisin teknisin ja organisatorisin toimin suojelemaan henkilötietoja esimerkiksi 
luvattomalta pääsyltä, vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, väärinkäytökseltä, 
siirtämiseltä, luovuttamiselta tai muulta laittomalta käsittelyltä. 

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

11. Rekisteröityjen oikeudet 

Kaikki pyynnöt osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Jokaisella 
rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva: 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa sekä tarkastaa itseään koskevat tiedot.  

Oikeus tietojen oikaisuun 

Rekisteröidyllä voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset, puutteelliset ja/tai vanhentuneet tiedot.  

Oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. On 
huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. 
Rekisterinpitäjällä on mm. velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineistoa (Kirjanpitolaki luku 2, 10 §). 
 

Tiedonsiirto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen, toiselle rekisterinpitäjälle. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että henkilötietoja 
käsiteltäessä rikotaan lakia tai voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
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Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia kiistanalaisten tietojen käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes asia 
saadaan ratkaistua. 

 
Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty 
lainvastaisesti. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä 
ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on 
rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että 
kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi. 
 

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 

 
itSMF Finland kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä 
tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön 
muuttumiseen. itSMF Finland suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. 

Tämä seloste on viimeksi katselmoitu, hyväksytty julkaistu 18.5.2020 itSMF Finland ry:n hallituksen 
toimesta. 

 


