UUSI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ SÄÄNTELEVÄ LAKI
GDPR tulee sanoista General Data Protection Regulation (yleinen tietosuoja-asetus). Se
on uusi henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota sovelletaan kaikissa EU-maissa
25.5.2018 alkaen.
Sen tarkoituksena on vahvistaa kansalaisten perusoikeuksia digitaaliajassa. Uudet
säännöt helpottavat liiketoimintaa yksinkertaistamalla yrityksiä koskevia sääntöjä
digitaalisilla sisämarkkinoilla eli GDPR antaa paremman suojan henkilötiedoillesi ja
enemmän keinoja hallita tietojesi käsittelyä.
SVY on käsitellyt, ja tulee jatkossakin käsittelemään, henkilötietoja Suomen kulloinkin
voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Perjantaina 25.5., kun Euroopan tietosuojaasetus astui voimaan, ei tietojesi tai asetustesi käsittelytapa muuttunut. Henkilötietojasi ei
luovuteta markkinointi- eikä muissa tarkoituksissa eteenpäin. Niitä ei myöskään julkaista
verkossa. Erottuaan yhdistyksestä jäsenen tiedot poistetaan yhdistyksen jäsenrekisteristä.
Käytämme tietojasi yhdistyksen jäsenyyssuhteen hoitamiseen eli käytännössä
Valimoviestin sekä tarvittaessa jäsenmaksun postittamiseen sekä yhteydenpitämiseen.
Tietojasi tarkastelevat vain ne, joiden työnkuvaan se kuuluu. Näitä ovat yhdistyksen
asiamies, joka ylläpitää jäsenrekisteriä, yhdistyksen osto- ja myyntireskontraa hoitava
kirjanpitotoimisto sekä Valimoviestiä painava painotalo postittaessaan lehdet. Ja heitä
kaikkia sitoo vaitiolovelvollisuus. Yhdistyslain 11 §:n mukaan jäsenelle on kuitenkin
pyynnöstä varattava tilaisuus tutustua jäsenluettelon tietoihin (nimi ja kotikunta).
Liittyessäsi SVY:n jäseneksi, on henkilötietoihisi tallennettu seuraavat antamasi tiedot:
Etu- ja sukunimi
Osoite, postinumero ja -toimipaikka
Syntymäaikasi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Työnantaja
Yhteystietojen lisäksi asiakastiedoistasi käyvät ilmi:
Jäsennumerosi
Yhdistyksen jäsenyytesi alkamisvuosi
Tietojen viimeisin muokkausajankohta
Henkilömatrikkelista sanotaan Suomen lainsäädännössä henkilötietolain 17 § seuraavaa
(lähde: www.finlex.fi)
Henkilömatrikkeli
Henkilömatrikkelia varten pidettävään henkilörekisteriin saa muilla kuin 8 §:n 1
momentissa säädetyillä perusteilla kerätä ja tallettaa rekisteröidystä ja tämän
aviopuolisosta sekä rekisteröidyn lapsista ja vanhemmista rekisterin tarkoituksen kannalta
tarpeelliset yksilöintitiedot, tiedon henkilömatrikkelin perusteena olevasta rekisteröityjä
yhdistävästä tekijästä ja tähän liittyvät tiedot sekä yhteystiedot yhteydenottoa varten, jollei
rekisteröity ole kieltänyt itseään koskevien tietojen keräämistä ja tallettamista.

Henkilömatrikkelilla tarkoitetaan julkaisua, jossa rekisteröityjä yhdistävänä tekijänä on tietty
ammatti tai koulutus, työ- tai muun yhteisön jäsenyys taikka asema tai saavutukset
kulttuurin, urheilun, talouselämän tai muulla yhteiskuntaelämän alalla tai muu näihin
rinnastettava seikka.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua henkilömatrikkelirekisteriä varten saa henkilörekisteristä
luovuttaa ne tiedot, jotka rekisterinpitäjällä on 1 momentin mukaan oikeus kerätä ja
tallettaa tällaiseen rekisteriin, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista.
Ja edelleen yllä mainittu 8 §:n 1 momentti tarkoittaa seuraavaa (lähde: www.finlex.fi):
Käsittelyn yleiset edellytykset
Henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan:
1) rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella;

Yhdistys julkaisee jäsenistöstään henkilömatrikkelin typistetyillä henkilötiedoilla
Valimoviestin paperiversiossa joka toinen vuosi. Lain puolesta henkilömatrikkelin
julkaisuun tässä muodossa ei ole estettä. Jäsenistöllä on kuitenkin mahdollisuus kieltää
omien tietojensa julkaiseminen matrikkelissa eli jos joku jäsenistöstä haluaa, että hänen
tietojaan ei julkaistaan henkilömatrikkelissa, ilmoittakoon tämän asiamiehelle.
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