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Rekisterinpitäjä

Nimi

Tampereen yliopiston julkisoikeuden opiskelijat - JuJu ry
Osoite

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

jujutampere@gmail.com
2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa

Nimi

JuJu ry:n puheenjohtaja sekä taloudenhoitaja. Tehtäviä hoitavien henkilöiden ajantasaiset
yhteystiedot löytyvät JuJu ry:n verkkosivuilta osoitteesta www.jujutampere.fi.
Osoite

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

jujutampere@gmail.com
3
Rekisterin
JuJu ry:n jäsenrekisteri
nimi
4
Henkilötieto- JuJu ry pitää yhdistyslain 11 §:n sekä henkilötietolain 8.1.4 §:n mukaisesti jäsenistään luetteloa eli
jen käsittelyn jäsenrekisteriä. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8.1.1 §:n mukaisesti rekisteröidyn jäsenen
tarkoitus
yksiselitteisesti antamalla suostumuksella.
JuJu ry toimii Tampereen yliopiston julkisoikeuden opiskelijoiden etujärjestönä, jonka tarkoituksena
on pyrkiä edistämään ja parantamaan julkisoikeuden opiskelijoiden asemaa yliopistossa ja
yhteiskunnassa. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on saattaa keskenään yhteen julkisoikeuden
opiskelijat sekä luoda heille työelämäkontakteja järjestämällä esimerkiksi työelämävierailuja.
JuJu ry kerää jäsenistään tietoja yhdistystoiminnasta tiedottamiseen sekä työelämäyhteistyötä
varten. Tietojen kerääminen ei ole yhdistyksen ydintehtävä, vaan tukitoimi, jonka tarkoituksena on
informoida jäsenistöä mm. yhdistyksen järjestämistä tapahtumista sekä mahdollisuuksista vaikuttaa
yliopisto-opintojen kehittämiseen. Yhdistys ei kerää jäsenistään henkilötietolain 11 §:ssä mainittuja
arkaluonteisia tietoja.
Jäsenten opintojen aloitusvuotta sekä valmistumista koskevia tietoja kerätään JuJu ry:n
alumnitoimintaa varten. Alumnitoiminnalla tarkoitetaan jäsenrekisteriin merkittyjä valmistuneita
opiskelijoita. Valmistuneet opiskelijat ovat yhdistyksen toiminnan kannalta erittäin tärkeitä yhteyksiä
työelämään. Tämän vuoksi yhdistys säilyttää myös valmistuneiden jäsenten tietoja.

5
Rekisterin
tietosisältö

JuJu ry:n jäsenrekisteriin kerätään
● jäsenen täydellinen nimi
● kotipaikka
● sähköpostiosoite
● opintojen aloitusvuosi
● jäsenmaksun maksupäivämäärä, ellei jäsen ole yhdistyksen perustajajäsen, sekä
● tieto siitä, onko jäsen jo valmistunut Tampereen yliopistosta.

6
Säännönmu- Jäsen ilmoittaa vapaaehtoisesti yhdistykselle täydellisen nimensä, kotipaikan, sähköpostiosoitteen
kaiset tieto- sekä opintojen aloitusvuoden. Jäsenmaksun maksupäivämäärän merkitsee JuJu ry:n hallitus.
lähteet
Jäsen antaa yksiselitteisen suostumuksen tietojensa käsittelyyn ilmoittaessaan halukkuutensa liittyä
JuJu ry.n jäseneksi sähköpostin välityksellä. Liittymishakemus lähetetään JuJu ry:n
sähköpostiosoitteeseen jujutampere@gmail.com. JuJu ry:n uuden jäsenen tiedot viedään
jäsenrekisteriin, kun suoritus jäsenmaksun maksamisesta näkyy yhdistyksen pankkitilillä.
Yhdistys saa tiedon valmistuneista jäsenistään Tampereen yliopistolta tai jäseneltä itseltään tämän
tekemällä ilmoituksella.

REKISTERISELOSTE

7
Tietojen
säännönmukaiset
luovutukset

2

Tietoja rekisteristä luovutetaan vain yhdistyksen hallituksen jäsenelle tai hallituksen erikseen
tekemällä päätöksellä yhdistyksen jäsenelle, joka hoitaa yhdistyksen toimintaan liittyvää erityistä
tehtävää. Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle ilman jäsenen nimenomaista suostumusta esimerkiksi
tapahtumien järjestämisen yhteydessä.
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus pyynnöstä tarkastaa kaikki hänestä tallennetut tiedot. Pyyntöjen
tarkastaminen tapahtuu niin, että jäsen lähettää JuJu ry:n hallitukselle sähköpostilla ilmoituksen,
jossa hän ilmaisee tahtonsa omien tietojensa tarkasteluun. Hallituksen jäsen noutaa henkilöä
koskevat tiedot rekisteristä ja lähettää ne kirjallisena jäsenelle tarkasteltavaksi. Virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään viivytyksettä.
JuJu ry ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille esim. suoramarkkinointia varten.

8
Tietojen
Jäsenrekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
siirto
EU:n tai
ETA:n
ulkopuolelle

9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

JuJu ry ylläpitää ja edistää jäsenrekisteriä koskevaa tietosuojaa jatkuvasti. Yhdistyksen
jäsenrekisterin sisältämä tieto on sähköisessä muodossa salasanoilla suojattuna eräässä
pilvipalvelussa. Jäsenrekisteriä ja siihen tallennettuja tietoja voi tarkastella vain JuJu ry:n hallituksen
jäsen. Palveluun jää aina lokitieto jäsenrekisterin tarkastelusta ja muokkaamisesta. Edelliset
hallitukset tai muut ulkopuoliset eivät pääse käsiksi jäsenrekisteriin ja sen sisältämiin tietoihin, sillä
salasanat uusitaan säännöllisesti.
Vain JuJu ry:n hallituksen jäsen voi muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja rekisteristä. Jokaisella jäsenellä
on henkilötietolain mukainen oikeus saada tarkastella omia tietojaan (katso kohta 7). Jäsenellä on
myös oikeus saada tietonsa poistettua rekisteristä eroamalla yhdistyksestä ja ilmoittamalla siitä
kirjallisesti JuJu ry:n hallitukselle.
JuJu ry:llä on lakiin perustuva velvollisuus ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista
viranomaiselle sekä rekisteröidyille.

