
 

ROOMAN SUOMI-SEURAN (ASSOCIAZIONE FINLANDESE DI ROMA) TIETOSUOJASELOSTE 

Päivitetty: Kesäkuu, 2019 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Rooman Suomi-Seura, Associazione Finlandese di Roma 

Via Bixio 50, Int 3 

00185 Rooma, Italia 

suomiseura.roma@gmail.com  

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Johtokunnan puheenjohtaja Jatta Paakkinen, jatta.paakkinen@gmail.com ja johtokunnan jäsenvastaava Valeria 
Paganelli, valeria.vkp@gmail.com.   

 

3. Rekisterin nimi 

Rooman Suomi-Seuran Jäsen- ja Oppilasrekisteri 

 

4. Rekisteröidyt 

Rooman Suomi-Seuran Jäsen- ja Oppilasrekisteri koostuu kaikista Seuran jäsenmaksun maksaneista henkilöistä. 
Seuran jäsenyys kuuluu sekä jäsenmaksun maksaneelle että hänen perheelleen. Jäseniä ovat mm. Suomi-
Kouluun osallistuavat perheet, suomenkielen kursseille osallistuvat oppilaat sekä muilla tavoin Suomi-Seuran 
toiminnasta kiinnostuneet kannatusjäsenet.  

 

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus 

Rooman Suomi-Seuran oikeus jäsenrekisterin henkilötietojen käsittelyyn perustuu henkilön itsensä antamaan 
suostumukseen.  

Jäsen- ja oppilasrekisterin tietoja käytetään ensisijassa Seuran ja kattojärjestö Suomi-Seuran toiminnasta 
tiedottamiseen sekä antamaan numeerista taustatietoa Seuran toiminnasta ja oppilasmäärästä esimerkiksi 
rahoitushauissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös mahdollisiin jäsentutkimuksiin.  

 

6. Käsiteltävät henkilötiedot 

Jäsen- ja Oppilasrekisteriin kerätään jäseniltä sekä heidän perheenjäseniltääan nimi- ja yhteystiedot sekä 
syntymävuosi, syntymäpaikka ja kansalaisuus/kansalaisuudet.   

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröityjen tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään.   
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8. Tietojen luovutus ja siirtäminen 

Rooman Suomi-Seuran Jäsen- ja Oppilasrekisterin tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä toisille vastaanottajille. 
Poikkeuksena tästä on valtioavustushakemukseen tarvittava Suomi-Koulun alaikäisten oppilaiden tietojen 
luovuttaminen Suomi-Seuran kattojärjestolle. Poikkeuksellisesti myös muita tietoja voidaan luovuttaa eteenpäin 
rekisteroityjen omalla suostumuksella, esimerkiksi tutkimustarkoituksiin.  Tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen 
ulkopuolelle.  

 

9.  Tietojen suojaus 

Jäsen- ja Oppilasrekisterin suojausmekanismit on sovittu Rooman Suomi-Seuran sisäisesti seuraavasti: Vain 
nimetyt vastuuhenkilöt (Rooman Suomi-Seuran vuosikokouksessa nimetty päättävä elin eli johtokunta) 
käsittelevat Jäsen- ja Oppilasrekisterin tietoja. Tiedot on tallennettu sähköisesti Google Driveen, johon pääsee 
käsiksi vain erillisellä salasanalla. Tietoja ei säilytetä paperisina. 

  

10. Tietojen käsittelyn kesto 

Rekisteröidyn tiedot säilyvat Jäsen- ja Oppilasrekisterissa kolmen (3) vuoden ajan, huolimatta siitä, onko henkilö 
maksanut jäsenmaksun kaikilta vuosilta. Tämän jälkeen, ellei jäsenyyttä ole uusittu, tiedot poistetaan 
rekisteristä. Tarvittaessa tietoja säilytetään kirjanpitolain mukaan pidempään (esim. osallistujalistat 
hankerahoituksen piirissä olevassa toiminnassa).   

  

11. Tietojen käsittelijät 

Nimetyn jäsenvastaavan lisäksi Jäsen- ja Oppilasrekisterin tietoja voivat käsitellä Rooman Suomi-Seuran 
johtokunnan jäsenet. Rooman Suomi-Seura voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle 
osapuolelle, jolloin se takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Rekisteritietojen käsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia. 

 

13. Rekisteröityjen oikeudet 

Jokaisella Rooman Suomi-Seuran Jäsen- ja oppilasrekisteriin rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva: 

• Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee 
virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi. 

• Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että 
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta. 

• Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on 
lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. 

• Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen. 

• Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen 
käsitelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa 
säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä 



valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä 
rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi. 

 

14. Yhteydenotot 

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa 
kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. 

 

15. Muutokset tietosuojaselosteessa 

Mikäli tätä tietosuojaselostetta muutetaan, muutokset laitetaan näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli 
muutokset ovat merkittäviä, niistä voidaan informoida myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla 
ilmoitus asiasta Seuran nettisivuille.  

 


