Tyhjennä lomake

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Lue täyttöohjeet ennen selosteen täyttämistä.
Käytä tarvittaessa liitettä.

1
Rekisterinpitäjä

Laatimispäivä

24.5.2018

Nimi (y-tunnus)

Kulttuurintutkimuksen seura (2254509-5)
Osoite

PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

050 599 8842; minna.m.nerg@jyu.fi (seuran sihteeri)
Nimi

2
Nerg Minna
Yhteyshenkilö rekisteriä Osoite
koskevissa PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
asioissa
Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

050 599 8842; minna.m.nerg@jyu.fi
3
Rekisterin
nimi

Kulttuurintutkimuksen seuran jäsenrekisteri

4
Seuran jäsenmaksulomakkeiden ja jäsenkirjeiden lähettäminen;
Henkilötietojen käsittelyn Seuran jäsenten ala-, oppiaine- ja affiliaatiojakauman sekä tutkimusintressien
tarkoitus
tilastoiminen seuran liittymislomakkeeseen syötettyjen vastausten mukaisesti;

Kulttuurintutkimus-lehden kappaleiden lähettäminen jäsenille.

5
Rekisterin
tietosisältö

6
Säännönmukaiset
tietolähteet

Seuran jäseneksiliittymislomakkeen http://kultut.fi/liity-jaseneksi/ mukaisesti:
Nimi (vaadittu tieto)
Oppiarvo ja ammatti (vaadittu tieto)
Tieteen-/tutkimusala (vaadittu tieto)
Työpaikka, sen osoite ja puhelinnumero (vapaaehtoinen)
Kotiosoite (vapaaehtoinen)
Puhelinnumero/t (vaadittu tieto)
Sähköpostiosoite (vaadittu tieto)
Vapaamuotoinen kuvaus tutkimusintresseistä; millaisten kysymysten parissa aiempi
tutkimus on liikkunut, mikä on nykyinen tutkimuskohde (vapaaehtoinen)

Tiedot saadaan jäseneksi liittymisen yhteydessä täytetyltä lomakkeelta
http://kultut.fi/liity-jaseneksi/. Tietoja ei kerätä muulla tavoin eikä saada luovutuksena
muualta.
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6
Säännönmukaiset
tietolähteet
(jatkoa)
7
Tietoja ei luovuteta eteenpäin pois lukien niitä tapauksia, joissa seuraan otetaan yhteyttä
Tietojen
säännönmu- jonkin alan asiantuntijan tavoittamiseksi tutkimus- tai haastattelupyynnöllä. Tällöin seuran
kaiset luovu- jäseneen otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä ja pyydetään erillinen suostumus
tukset

yhteystiedon luovuttamiseen yhteydenottopyynnön esittäneelle taholle.

8
Tietojen siir- Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
to EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle
9
Rekisterin
suojauksen
periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ilmoittautumislomakkeiden paperiset versiot säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa
toimitiloissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Ilmoittautumislomakkeiden sähköisiin versioihin ja sähköiseen jäsenrekisteriin on pääsy
ainoastaan rekisterinpitäjällä, ja ne on suojattu salasanoin. Käyttöoikeus on seuran
sihteerillä.

10
Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyynnön voi tehdä
vapaamuotoisena ja osoittaa sen seuran sihteerille, yhteystiedot lomakkeen alussa.

11
Oikeus vaatia tiedon
korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Vaatimuksen voi tehdä vapaamuotoisena ja osoittaa sen seuran sihteerille, yhteystiedot
lomakkeen alussa.

12
Muut henkilötietojen
käsittelyyn
liittyvät
oikeudet

Henkilötietolain 30 mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää
käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tulosta

