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 Siltavuorenpenger 5 A (PL 9), 00014 Helsingin yliopisto 
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Aikuiskasvatuksen Kilta ry:n 

tapahtumatietosuojaseloste  

Tämä on Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§ sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 

mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.  

 

1. Rekisterinpitäjä 

Aikuiskasvatuksen Kilta ry (AKK) 

Oppimiskeskus Minerva PL 9 

00014 Helsingin yliopisto 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö  

Tietosuojavastaava: Anna Delis, anna.delis@helsinki.fi 

Puheenjohtaja Salla Veijonaho, salla.veijonaho@helsinki.fi 

3. Rekisterin nimi 

Aikuiskasvatuksen Kilta ry:n tapahtumien ilmoittautumisrekisteri 
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4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn 

tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 

rekisteröidyn suostumus. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tapahtuman järjestämiseen liittyvät toimenpiteet, jota 

varten henkilötiedot on kerätty. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: 

• Nimi 

• Sähköpostiosoite 

• Yhdistyksen jäsenyys 

• Erityisruokavalio 

• Muut ruoka tai juoma toiveet 

• Pöytäseuratoive 

• Edustus 

• Osallistuminen tapahtuman oheistoimintoihin, esimerkiksi yhteiskuljetus tai sillis 

Rekisterin tiedot poistetaan viimeistään kahden kuukauden kuluttua tapahtuman päättymisestä. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan www-lomakkeilla. 
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7. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai 

ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta muille tahoille. Joitain tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa 

kolmansille osapuolille, jos se on välttämätöntä tapahtuman onnistumisen kannalta. Tällaisia 

tapauksia ovat esimerkiksi istuvalla illallisella erityisruokavaliotietojen luovuttaminen ravintolalle. 

Kolmansille osapuolille luovutetaan vain ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä luovuttaa ja tietoa 

pyritään anonymioinaan mahdollisuuksien mukaan. 

Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat 

Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin 

tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella 

perusteella: 

• Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu 

riittävä tietosuojan taso; tai 

• Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai 

henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste. 

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. 

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina 

voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen 

lainsäädännön mukaisesti.  

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
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Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa 

luotettavassa ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavan kolmannen osapuolen internet-

palvelimilla. Lisäksi tietoja voidaan säilyttää väliaikaisesti fyysisillä dokumenteilla esimerkiksi 

eteispalvelun yhteydessä, jossa on nimilista tilaisuuden osallistujista tai keittiöhenkilökunnalla 

erityisruokavalioiden huomioimisessa. Nimet voidaan tarvittaessa esimerkiksi akateemisilla 

pöytäjuhlilla kirjata pöydissä paikkakortteihin, sekä tapahtuman osallistujien nähtävissä olevaan 

istumajärjestys karttaan. Lisäksi tapahtuman osallistujien etunimiä voidaan ilmoittaa ääneen 

tapahtuman aikana esimerkiksi, mikäli tapahtumassa toimitaan tai pelataan ryhmissä tai 

julistetaan tapahtuman voittajat. 

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. 

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 tietosuojavastaavalle. Tietosuojavastaava voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää 

todistamaan henkilöllisyytensä. Tietosuojavastaava vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa 

säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 


