
1. REKISTEKINPITÄJÄ
     Lapikas ry
     Yliopistonkatu 8,
     96300 Rovaniemi
     lapikas@ulapland.fi
     www.lapikasry.fi 
       
2. REKISTERISTÄ VASTAAVAT YHTEYSHENKILÖT
    Emmi-Lotta Lunnas
    lapikas@ulapland.fi 

    Lapin yliopisto
    96101 Rovaniemi

3. REKISTERIN NIMI
     Lapikas ry:n jäsenrekisteri. 

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
     EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsit-
     telylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (jäsenyys). Henkilötietoja käsitellään 
     tapahtumien toteuttamisen, tapahtumien kehittämisen, laskutuksen, perinnän 
     sekä muiden tapahtumiin ja toimintaa osallistumiseen liittyvien toimenpiteiden 
     yhteydessä. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

      Lapikas ry:tä rekisteröityneenä yhdistyksenä velvoittaa yhdistyslaki (11 §). 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
     Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite ja vuosi-
     kurssi. 

     Lapikas ry kerää tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistuvien henkilötietoja, 
     jotka tapahtumasta riippuen ovat: nimi, sähköposti, allergiatiedot ja mahdollisia 
     muita tarvittavia tietoja. 
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6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
    Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä yhdistyksen tilille suorittaman
    jäsenmaksun tai Kide.appin kautta. 

7. SÄÄNNÖNMUKAISTEN TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N 
     TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
     Rekisterin tietoja käsittelevät tapahtumien järjestäjät. Tietoja ei luovuteta sään-
     nönmukaisesti muille tahoille. 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
    Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla kä-
    siteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Jäsenistä tallennettavat tiedot ovat 
    salasanojen takana Yhdistysavain.fi -palvelussa, jolloin tietoturvasta huolehdi-
    taan asiaankuuluvasti. 
    
    Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttö- 
    oikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsi-
    tellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan
    se kuuluu (hallitus). 

    Arkaluonteiset tiedot hävitetään heti tapahtuman jälkeen, muista tiedoista säily-
    tetään kirjanpitoon ja arkistointiin tarvittavat tiedot. Kaikkia kerättyjä tietoja kä-
    sitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA SEKÄ MUUT
     HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
     Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tie-
     tojaan. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia nii- 
     hin oikaisua, tulee hänen ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Pyytäjän henkilölli-
     syys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä. 

     Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötieto-
     jen poistamista rekisteristä sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti 
     oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt 
     tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvit-
     taessa todistamaan henkilöllisyytensä. 


