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Aikuiskasvatuksen Kilta ry:n tietosuojapolitiikka

Tämä on Aikuiskasvatuksen Kilta ry:n (AKK) yleinen tietosuojapolitiikkadokumentti.

Yhdistyksen hallussa ovat tällä hetkellä seuraavat rekisterit:

1. Jäsenrekisteri

2. Tapahtumien ilmoittautumisrekisteri

3. AKK-valmennus asiakasrekisteri

Tämä dokumentti sekä mainittujen rekisterien rekisteriselosteet päivitetään vuosittain aina

hallituksen sekä toimihenkilöiden vaihduttua.

Tietosuojarekistereiden käyttöoikeudet

Aikuiskasvatuksen Kilta rajaa oikeudet vain niihin henkilöihin, joilla on yhdistyksen toiminnan

kannalta siihen tarvetta. AKK tietosuojarekisterivastaavana vuonna 2022 toimii taloudenhoitaja

Petrina Lappalainen. Eri AKKn hallussa oleviin rekistereihin on eri henkilöillä pääsyoikeudet.

Pääsyoikeudet AKKn eri rekistereihin annetaan tarpeen vaatiessa ja tiedot päivitetään kyseiseen

rekisteriselosteeseen. Jaäsenrekisteriselostetta käsittelevät yhdistyksen

tietosuojarekisterivastaava, puheenjohtaja ja taloudenhoitaja. Vuonna 2022

tietosuojarekisterivastaavana ja taloudenhoitajana toimii sama henkilö. Tapahtumien

ilmoittautumisrekisteriä käsittelevät tapahtumakohtaiset vastuuhenkilöt, näitä ovat Killan

hallituksen jäsenet sekä virkaatekevät toimihenkilöt. AKK-valmennus asiakasrekisteriä



käsittelevät valmennusta tekevät hallituksen jäsenet sekä Killan toimihenkilöt sekä yhdistyksen

puheenjohtaja. Henkilötietoja sisaältävaä fyysiset dokumentit säilytetään lukkojen takana.

Edellisen hallituskauden toimijoilta evätään pääsy rekistereihin uuden kauden alkaessa, ellei

sama toimija jatka seuraavalla kaudella tehtävässä, joka vaatii rekisterin käsittelyä.

Tietojen elinkaari

Rekistereissä olevaa tietoa tulee säilyttää vain niin kauan, kun se palvelee tarkoitustaan.

Jäsenrekisterissä tulee luonnollisesti olla kaikkien yhdistyksen sen hetkisten jäsenten tiedot.

Tiedot poistetaan, jos yhdistyksen jäsenyys umpeutuu tai jos jäsen eroaa. Aikuiskasvatuksen

Kilta päivittää jäsenrekisterin vuosittain. Vuodesta 2020 Jäsenrekisterimme siirtyi kideappiin,

josta vanhentuneet jäsentiedot poistetaan 180 päivän jälkeen. Tätä ennen rekisteröityneiden

jäsenien tiedot ovat vain taloudenhoitajalla erillisessä dokumentissa, josta jäsenyyden

vanhentuessa tiedot poistetaan.

Tapahtumien ilmottautumisrekisterin kohdalla tiedot tulee poistaa siinä vaiheessa, kun niillä ei

voida katsoa olevan enää tarpeellista sen tapahtuman osalta, mihin tiedot on kerätty.

Tavanomaisten tapahtumien osalta tämä tarkoittaa enintään kahta kuukautta, jolloin

mahdolliset jälkipyykit on saatu hoidettua.

AKK-valmennus asiakasrekisteri tyhjennetään vuosittain syksyn alussa.

Tietosuojan tekninen varmistaminen

Tällä hetkellä Aikuiskasvatuksen Killan rekisterit säilytetään EU:n tietosuoja-asetusta

noudattavien kolmansien osapuolen internet-palvelimilla. Aikuiskasvatuksen Kilta ry:n

jäsenrekisteri säilytetään vain taloudenhoitajalla olevassa pilvipalvelussa Google drivessa ja



Kide.appissa. Tapahtumailmottautumisrekisteriä säilytetään tapahtumakohtaisesti Kide.app

-palvelussa, yhdistyksen hallituksen omassa Google Drivessa ja tarpeen vaatiessa kyseisen

tapahtuman järjestäjien henkilökohtaisilla tietokoneilla. Tapahtuman luonteesta riippuen

ilmoittautumisrekisterissä olevia tietoja saatetaan luovuttaa tapahtuman toteutuksen kannalta

tärkeille kolmansille osapuolille, esimerkiksi illallisjuhlissa juhlapaikkana toimivalle ravintolalle.

Tällöin kolmannelle osapuolelle luovutetaan vain välttämättömät tiedot. AKK-valmennuksen

asiakasrekisteri toimii tarvittaessa valitun oppimisyhteistyökumppanin alustalla.

Tietosuoja kriisin sattuessa

Aikuiskasvatuksen Kilta suunnittelee toimintaansa minimoidakseen mahdolliset tietosuojauhat.

Aikuiskasvatuksen Kilta toimii tietosuojaan liittyvien kriisien sattuessa ilmoittamalla asiasta

asianomaisille ja Suomessa toimivalle tietosuojavaltuutetulle 72 tunnin kuluessa vuodon

huomaamisesta. Vuodon syy pyritään selvittämään ja korjaamaan mahdollisimman nopeasti.

Henkilön oikeus pyytää ja korjata tietonsa

Yksityishenkilöllä on oikeus pyytää Aikuiskasvatuksen Killan toimesta hänestä tallennetut

henkilötiedot. Käytännössä tämä tarkoittaa jäsenrekisterin tietoja. Tiedot tulee luovuttaa

ensisijaisesti samassa formaatissa kuin pyyntö tuli, eli sähköpostiin tulee vastata sähköisellä

tietojen luovuttamisella. Pyynnön kohtuullinen käsittelyaika on yksi kuukausi. Tarvittaessa

pyytäjää voidaan pyytää todistamaan henkilöllisyytensä. Vastaavasti henkilöillä on oikeus pyytää

tietojensa korjausta. Myös tietojen korjauksen kohtuullinen käsittelyaika on yksi kuukausi.


