
 

 

TIETOSUOJASELOSTE 

TREYN KOLMANSIEN VUOSIJUHLIEN VAPAAEHTOISTEN ILMOITTAUTUMINEN 

 

 

  

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen 

tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste on laadittu 29.9.2021. Tämä ilmoitus 

annetaan rekisteröidylle häneltä henkilötietoja kerättäessä.  

 

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Nimi: Tampereen Ylioppilaskunta TREY 

Osoite: Korkeakoulunkatu 10, 33720 Tampere 

Sähköposti: toimisto@trey.fi 

  

Yhteyshenkilö: Hilla Mäkinen 

Rooli: hallituksen jäsen (viestintä, brändi, vapaaehtoiset) 

Sähköposti: hilla.makinen@trey.fi 

  

2.  Rekisterin nimi 

Tampereen ylioppilaskunnan (TREY) Kolmansien vuosijuhlien vapaaehtoisten 

ilmoittautumisen tietosuojaseloste. 
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3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste  

Henkilötietoja kerätään TREYn kolmansien vuosijuhlien järjestämistä varten. 

Henkilötietoja kerätään ilmoittautumislomakkeella, joka on kohdennettu 

TREYn jäsenille. 

Vapaaehtoisten henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on 

toteuttaa ja tukea vuosijuhlien järjestämistä, sillä vuosijuhlien onnistuminen 

edellyttää vapaaehtoisten apua. 

EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (artikla 6) on säädetty oikeusperusteet 

henkilötietojen käsittelylle. Henkilötietojen käsittelyperuste on: 

☒ rekisteröidyn suostumus 

☐ sopimus 

☐ yleistä etua koskeva tehtävä tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen 

vallan käyttö, tarkemmin: (perusteet) 

Tietoja käytetään vain selosteessa määritettyyn tarkoitukseen. Mikäli 

henkilötietoja käytetään eri tarkoitukseen kuin alun perin kuvattu, on siitä 

tiedotettava rekisteröidylle, ja tarvittaessa pyydettävä tältä lupa. 
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4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät  

TREYn Kolmansien vuosijuhlien vapaaehtoisten ilmoittautumisen rekisteriin 

voidaan lomakkeen täyttämisen yhteydessä tallentaa seuraavia tietoja: 

- nimi ja yhteystiedot  

- asiointikieli yliopistolla  

- relevantti osaaminen vapaaehtoisen tehtävän kannalta, kuten 

ajokortti 

Lisäksi lomakkeen yhteydessä vastaaja voi kertoa henkilötietoja, vaikkei niitä 

kysyttäisi. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojaan poistettavaksi 

rekisteristä (kohta 11). 

 

5. Tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan tehtävään hakemisen yhteydessä 

vain rekisteröidyltä itseltään.  

  

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset kolmansille 

osapuolille 

TREY ei pääsääntöisesti luovuta, myy tai vuokraa henkilötietoja kolmansille 

osapuolille. 
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7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto 

EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

8. Henkilötietojen säilytysaika  

 

TREYn tutkimuksen toteuttamisesta vastaava henkilö huolehtii 

henkilötietojen tuhoamisesta seuraavasti:  

☒ Kerätyt henkilötiedot hävitetään  

☐ Kerätyt henkilötiedot arkistoidaan anonymisoituna ilman tunnistetietoja 

☐ Kerätyt henkilötiedot arkistoidaan tunnistetiedoin 

Kerätyt henkilötiedot hävitetään 4 kk kuluessa lomakkeen aukiolon 

päättymisen jälkeen.  

 

9.  Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteri on tallennettu TREYn sähköiseen tietojärjestelmään, johon on rajattu 

pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja 
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työtehtäviensä hoitamiseksi. Rekisterin henkilötietoja käsittelevät vain TREYn 

työntekijät ja hallituksen jäsenet kohdassa kolme (3) kuvattua tarkoitusta 

varten.  Kyseisillä henkilöillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. 

TREYn käyttämät työasemat ja tallennusalustat ovat salattuja.   

Suorien tunnistetietojen käsittely 

☐ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa (anonymisointi, 

kaikki tunnistetiedot poistetaan täydellisesti, jotta paluuta tunnisteelliseen 

tietoon ei ole eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja) 

☐ Aineisto on pseudonymisoitu (aineiston tunnistettavuuteen voidaan 

palata koodin tai vastaavan tiedon avulla, lisätiedot säilytetään erillään, 

voidaan käyttää peitenimiä) 

☒ Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska: tietojen luovuttajiin on 

voitava olla suoraan yhteydessä selosteen kohdassa kolme (3) kuvattua 

tarkoitusta varten 

TREYn työntekijöillä ja tarvittaessa hallituksella on käytön oikeuttavat 

käyttäjätunnukset, salasanat ja käyttöoikeudet. Rekisterin henkilötietoja 

käsittelevät vain TREYn työntekijät ja hallituslaiset selosteen kohdassa neljä 

(4) kuvattua tarkoitusta varten. Sähköinen järjestelmä sijaitsee TREYn 

toimistolla, jossa fyysiset kulkurahoitukset kuten lukitut ovet ehkäisevät 

ulkopuolisten pääsyä rekisteriin. 
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10. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidylle kuuluvat seuraavat henkilötietojensa käsittelyyn liittyvät 

oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä TREYlle 

osoitteeseen: toimisto@trey.fi. Rekisterinpitäjänä TREYllä on oikeus 

tarvittaessa vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä 

ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. 

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.  

Vastustamisoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen 

käsittelyä, mikäli hän kokee, ettei hänen henkilötietojaan käsitellä 

lainmukaisesti tai ettei TREYllä ole oikeutta käsitellä hänen henkilötietojaan. 

Poisto-oikeus 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien 

henkilötietojen poistamista rekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi).  
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Oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity 

katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-

asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi rekisteröidylla on oikeus käyttää muita 

hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4 

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki 

Sähköposti: tietosuoja@om.fi 

Puhelinvaihde: 02956 66700 

 

Tämä tietosuojailmoitus on päivitetty 29.9.2021. 

 

http://www.tietosuoja.fi/
mailto:tietosuoja@om.fi

