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1. Johdanto
Tämä henkilötietojen käsittelyä koskeva tietosuojaseloste on osa OAJ Etelä-Karjala ry:n ja sen
jäsenten välistä toimintaa. Henkilötietoja tarvitaan mm.
 koulutustilaisuuksien tai jäsentapahtumien järjestämisessä
 yhteydenpidossa alueen OAJ:n toimijoihin
 palkkojen, palkkioiden, matkakorvausten, yms. maksamiseen
 tarvittavien viranomaisilmoitusten tekemiseen (mm. verohallinto, eläkevakuutusyhtiö,
PRH, jne.)
 ansiomerkkien hakemista ja merkkipäivien muistamiseen.
Tässä henkilötietojen käsittelyä koskevassa liitteessä kuvataan OAJ Etelä-Karjalan noudattamaa
yhdistyksen jäsenten henkilötietojen tietosuojan ja tietoturvan tasoa sekä tietosuojan ja
tietoturvan periaatteet, joita OAJ Etelä-Karjala noudattaa
2. OAJ Etelä-Karjala OAJ:n jäsentietojen käsittelijänä
OAJ Etelä-Karjala kerää OAJ:n jäsenrekisteristä tietoa jäsenistään
 OAJ:n toimijoista Etelä-Karjalan alueelta pitääkseen heihin yhteyttä tiedon jakamista,
vuorovaikutusta ja koulutustilaisuuksiin kutsumista varten
 jäsenten yhteystiedot tiedonjaksamista varten joko sähköpostitse tai erityistilanteissa
postitse tai puhelimitse.
OAJ Etelä-Karjala noudattaa OAJ:n tietoturvasopimuksen ohjeita sekä erityistä huolellisuutta ja
varovisuutta käyttäessään OAJ:n jäsenrekisteriä tarvitsemiensa tietojen hakemista varten.
3. OAJ rekisterinpitäjänä OAJ Etelä-Karjalalle luovutettujen henkilötietojen osalta
OAJ Etelä-Karjala on niiden jäsentietojen rekisterinpitäjä, jotka on OAJ Etelä-Karjalalle
luovutettu
 jäsenten koulutus- ja tiedotuspalvelujen tarjoamista varten
 yhteydenpitoon OAJ:n alueen toimijoihin
 yhdistyksen palkkojen, palkkioiden, matkakorvausten, yms. maksamista varten
Jäsen tai muu OAJ Etelä-Karjalan tilaisuuteen kutsuttu henkilö luovuttaa OAJ Etelä-Karjalalle
palveluiden tarjoamista varten tarpeellisia ja välttämättömiä tietoja itsestään, jotka kerätään

OAJ Etelä-Karjalan ilmoittautumisjärjestelmään (tällä hetkellä Surveypal). Luovutettavat tiedot
ovat
 jäsenen yhteystiedot
 jäsennumero
 paikallisyhdistys
 opettajaryhmä, johon kuuluu (varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, ammatillinen 2.aste,
ammattikorkeakoulu, yliopisto, vapaa sivistystyö)
 erityisruokavalio sekä muu mahdollinen välttämätön tieto terveydentilaan vaikuttava
tieto, joka voi vaikuttaa tilaisuuden järjestelyyn
 mahdollisesti muu tilaisuuden järjestelyihin vaikuttava tieto tai tilaisuuden
järjestämistä avustavan tahon keräämä tieto (TJS-tuki)
Ilmoittautumalla tilaisuuteen jäsen antaa OAJ Etelä-Karjalalle luvan toimia rekisterinpitäjänä
niiden tietojen osalta, jotka ko. tilaisuuden järjestämisen kannalta ovat tarpeellisia.

4. OAJ Etelä-Karjalan yleiset tietosuojaa ja tietoturvaa koskevat vaatimukset
OAJ Etelä-Karjalalla on toiminnassaan toimintamallit riskienhallintaa varten. Manuaaliset
henkilötietoja sisältävät rekisterit säilytetään lukituissa tiloissa. Sähköisessä muodossa
tietokoneilla ja pilvipalveluissa olevissa henkilötietoja sisältävissä tiedostoissa on
asianmukaiset suojaukset. OAJ Etelä-Karjala voi tarpeen vaatiessa toimia yhteistyössä jäsenen
tietosuojasta ja -turvallisuudesta vastaavan henkilöstön, esim. OAJ:n tietosuoja-asiantuntija tai
tietosuojavaltuutettu, kanssa.
5. Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely
OAJ Etelä-Karjala noudattaa Suomessa ja Euroopan unionissa kulloinkin voimassa olevaa
henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä, asetuksia sekä viranomaisten määräyksiä ja
ohjeistuksia.
OAJ Etelä-Karjala ei luovuta tietoja EU:n ulkopuolelle.
OAJ Etelä-Karjala ei luovuta hallussaan olevia tietoja kolmansille osapuolille, jos jäsen ei ole
santanut siihen suostumustaan. Tällaisia tahoja ovat esim. hotellit, matkanjärjestäjät,
ravintolat, tilitoimisto, eläkevakuutusyhtiö, työttömyysvakuutusrahasto, verohallinto.
6. Tietoturva
OAJ Etelä-Karjala on velvollinen toteuttamaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön määräämät
asianmukaiset suojatoimenpiteet käsittelemiensä henkilötietojen suojaamiseksi. Käsittelyssä
on noudatettava seuraavia sääntöjä:
1) Tietojen käsittelyyn osallistuvan OAJ Etelä-Karjalan henkilöstön ja toimijoiden on
sitouduttava noudattamaan tietojen salassapitovelvollisuutta.
2) Tietojen käsittelyssä käytettävät järjestelmät ja tietoliikenne ovat suojattuja
asianmukaisilla ja ajantasaisilla tietoturvaratkaisuilla alan hyvien käytäntöjen mukaisesti.
7. Tietoturvaloukkausten käsittely
OAJ Etelä-Karjala tekee laissa säädetyllä tavalla ilmoituksen tietoturvaloukkauksesta
tietosuojavaltuutetun toimistolle72 tunnin kuluessa tietoonsa saamistaan
tietoturvaloukkauksista, kuten tietomurroista, vahingossa tapahtuneesta tai lainvastaisesta
tietojen tuhoamisesta, hävittämisestä, muuttamisesta, luvattomasta luovuttamisesta taikka
pääsystä henkilötietoihin.

8. Pääsy tietoihin ja oikeuksien käyttäminen
Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet rekisteriimme, ja vaikuttaa
siihen, miten me käytämme niitä. Voit itse päättää, haluatko vastaanottaa suoramarkkinointia,
ja tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus tulla unohdetuksi tai pyytää tietojesi siirtoa toiselle
rekisterinpitäjälle. Voimassa oleva lainsäädäntö turvaa sinulle esimerkiksi tällaiset oikeudet:
Oikeus peruuttaa suostumus
 Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on milloin tahansa oikeus
peruuttaa suostumuksesi.
Tarkastus- ja oikaisuoikeus
 Sinulla on milloin tahansa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet, tai
saada varmistus siitä, että rekisterissämme ei ole sinua koskevia henkilötietoja. Jos tietosi
ovat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset, voit tehdä meille oikaisu- tai
täydennyspyynnön.
Käsittelyn rajoittamista tai vastustamista
 Jos tietosi joltain osin eivät pidä paikkaansa, sinulla on oikeus vaatia käsittelyn väliaikaista
rajoittamista, kunnes olemme varmistaneet tietojen paikkansapitävyyden. Tietyissä
tilanteissa sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojasi käsittelyä kokonaan.
Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus
 Lisäksi voit milloin tahansa kieltää suoramarkkinoinnin (mukaan lukien profiloinnin
suoramarkkinointitarkoituksiin).
Oikeus tulla unohdetuksi
 Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus tulla unohdetuksi. Poistamme kaikki meidän sinusta
keräämämme tiedot, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä
alun perin kerättiin. Poistamme tiedot myös, jos henkilötietojen käsittely on perustunut
suostumukseen ja peruutat suostumuksesi, tai jos vastustat henkilötietojasi käsittelyä, ellei
käsittelylle ole muuta perustetta.
Oikeus siirtää tietoja järjestelmästä toiseen
 Voit pyytää henkilötietojesi siirtoa, jolloin toimitamme sinulle henkilötietosi
koneluettavassa muodossa. Voit säilyttää niitä itse tai siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle
(esim. toiselle palveluntarjoajalle). Tämä koskee vain sellaisia tietoja, jotka olet itse
toimittanut meille.
Valitusoikeus
 Yllä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
henkilötietojesi käsittelystä.
Voit tehdä pyynnön näiden oikeuksien toteuttamisesta yhteydenottolomakkeella, joka löytyy
yhteydenottosivulta.
(Lainaus OAJ:n tietosuojaselosteesta kappaleesta 8. Pääsy tietoihin ja oikeuksien käyttäminen)

