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Rekisterin nimi Julkisten hankintojen yhdistys ry:n jäsenrekisteri 

Rekisterinpitäjä Julkisten hankintojen yhdistys ry 

hankintayhdistys@gmail.com 

Rekisterin 

vastuuhenkilö 

Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maria Halonen 

hankintayhdistys@gmail.com 

Henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitus ja 

oikeusperuste 

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen on pidettävä jäsenistään 

luetteloa.  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhdistyksen 

jäsenrekisterin ylläpitäminen, jäsenistölle tiedottaminen sekä 

jäsenlaskutustietojen säilyttäminen.  Lisäksi jäsenrekisterin 

tarkoituksena on: 

- mahdollistaa yhdistyksen järjestämistä tapahtumista ja 

tilaisuuksista tiedottaminen jäsenistölle; 

- tiedottaa muista yhdistyksen tarkoituksen piiriin kuuluvista 

asioista; 

- rekisteröityjen yksilöinti ja tunnistaminen; 

- lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden 

mukaisten velvoitteiden hoitaminen. 

Rekisterin tietosisältö Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja ja niiden 

muutostietoja: 

- jäseneen liittyvät perustiedot kuten yhdistyslain edellyttämät 

nimi ja kotipaikka; 

- yhteystiedot kuten osoitetiedot, sähköpostiosoite, 

puhelinnumero; 

- laskutus- ja pankkitiedot; 

- jäsennumero ja jäsenyyden voimassaoloon liittyvät tiedot; 

- lyhyt kuvaus kiinnostuksesta julkisia hankintoja kohtaan tai 

työstä niiden parissa. 

Säännönmukaiset 

tietolähteet 

Jäsenen yhdistykselle toimittamat tiedot ja muutostiedot.  

Henkilörekisterin 

sisältämien 

henkilötietojen 

säilytysaika 

Tietoja säilytetään jäsenyyden voimassaoloajan sekä tämän jälkeen 

tarpeellinen aika jäsenyysvelvoitteiden huolehtimisen 

varmistamiseksi.  

Tietojen 

säännönmukaiset 

luovutukset 

Tietoja luovutetaan yhdistyksen tilitoimistolle jäsenmaksujen 

laskutusta varten. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa yhdistyksen 

tapahtumajärjestäjille ja yhteistyökumppaneille yhdistyksen 

jäsentilaisuuksien järjestämistä varten. Tietoja ei 

säännönmukaisesti luovuteta muille kolmansille osapuolille. Tietoja 

voidaan lisäksi luovuttaa viranomaisille laissa säädetyissä 

tapauksissa. 

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.  

Tietojen siirto EU/ETA-

alueen ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle muutoin kuin 

tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.   

Rekisterin suojauksen 

periaatteet 

Jäsenrekisteri on suojattu ulkopuolisilta salasanoin. Jäsenrekisteriä 

käsittelevät vain yhdistyksen toimihenkilöt ja laskutuskumppanit, 

joille on myönnetty rekisteriin käyttöoikeus. Rekisteristä otetaan 

säännönmukaiset varmuuskopiot. Rekisterin tietoja ei 



pääsääntöisesti tulosteta. Mahdollista paperimuotoista aineistoa 

säilytetään lukituissa tiloissa.  

Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteritiedot 

ja saada niistä tarvittaessa kopiot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa 

rekisterin yhteyshenkilölle. 

Oikeus vaatia tiedon 

korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen 

tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti 

rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn tulee yksilöidä ja 

perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on hänen 

mielestään oikea tieto ja millä tavalla korjaus pyydetään tekemään. 

Yhdistys voi tarkastaa pyynnön tekijän henkilöllisyyden.  

Muut henkilötietojen 

käsittelyyn liittyvät 

rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä 

häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja 

muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta 

varten. 

Rekisteröidyn 

valitusoikeus 

valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus kansalliselle 

valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen. 

 


