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1. Rekisterinpitäjä 

Popsi ry 
Yliopistokatu 7 
80100 Joensuu 

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt 

Rekisteristä ja henkilötietojen käsittelystä vastaa Popsi ry:n hallitus. Jäsenvastaavan sekä hallituksen 
muiden jäsenten yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://popsiry.wordpress.com. 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Käsittelemme henkilötietoja tapahtumailmoittautumisten, kilpailujen, arvontojen ja tuotemyynnin 
yhteydessä. Lisäksi henkilötietoja käsitellään avustus- ja kulukorvaushakemusten käsittelyn yhteydessä. 
Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen ja kirjanpidon kannalta olennaisten 
henkilötietojen osalta kirjanpitolakiin. 

 

4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät 

4.1. Tapahtumailmoittautumiset 
 

Tapahtumailmoittautumisten ja tapahtumien järjestämisen yhteydessä käsiteltäviä henkilötietoja ovat 
nimi, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero. Tarvittaessa käsitellään tietoja Popsi ry:n tai muun 
ainejärjestön jäsenyydestä. Näiden lisäksi voidaan käsitellä muita tapahtuman luonteen kannalta oleellisia 
tietoja kuten vuosikurssi, sivuaineet tai tapahtuman tarjoiluihin vaikuttavat tekijät. 
Tapahtumailmoittautumisen yhteydessä kerätyt tiedot ovat tapahtumakohtaisia eikä niitä käytetä muihin 
tarkoituksiin. 
 
4.2. Arvonnat, kilpailut ja tuotemyynti 
 
Arvontojen, kilpailujen ja tuotemyynnin yhteydessä käsiteltäviä henkilötietoja ovat nimi ja yhteystiedot 
(tilanteesta riippuen puhelinnumero, sähköpostiosoite ja/tai postiosoite) sekä tarvittaessa tieto Popsi ry:n 
jäsenyydestä. 

 
4.3. Avustus- ja kulukorvaushakemukset 
 
Avustus- ja kulukorvaushakemuksien yhteydessä käsiteltäviä henkilötietoja ovat nimi, puhelinnumero, 
sähköposti ja tilinumero. 
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5. Tietojen kerääminen ja säilytys 

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään erikseen jokaista erillistä tarkoitusta varten. 
Tarvittaessa rekisteröidyn oikeus Popsi ry:n jäsenetuun tarkastetaan jäsenrekisteristä. 

 
Säilytämme tietoja enintään kaksi kuukautta tapahtuman, arvonnan, kilpailun tai myyntitapahtuman 
jälkeen. Tarvittaessa henkilötietoja voidaan säilyttää tätä pidemmän ajan, mikäli esimerkiksi kirjanpitolaki 
sitä edellyttää tai meillä on säilyttämiselle muu oikeutettu peruste. Tällaisissakin tapauksissa 
henkilötiedot tuhotaan ilman aiheetonta viivytystä heti, kun tietojen säilyttämiselle ei ole enää tarvetta. 
 

6. Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tapahtumailmoittautumisen yhteydessä annettuja tietoja muille 
tapahtuman järjestelyihin osallistuville tahoille kuten hallituksen ulkopuolisille ainejärjestötoimijoille tai 
tarjoiluista vastaavalle ravintolalle, mikäli se on tapahtuman järjestelyiden kannalta tarpeen. Arvontojen 
ja kilpailujen voittajien nimet voidaan julkaista Popsi ry:n tiedotuskanavissa. Jos palkintona on jokin 
ulkopuolisen tahon tarjoama palvelu, voidaan voittajan nimi ja yhteystiedot tarvittaessa luovuttaa 
palvelun tarjoajalle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojen luovutus (ks. kohta 9). 

 
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

7. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 

Jäsenrekisteriä ja muita henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja asianmukaisesti fyysinen ja digitaalinen 
tietoturvallisuus huomioiden. Tarpeettomat tiedot tuhotaan tietoturvallisesti ilman aiheetonta viivytystä. 

8. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, vaatia tietojensa oikaisemista tai poistamista, 
vaatia käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa 
antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Rekisteröity voi myös pyytää henkilötietojen 
siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Lisätietoa 
antaa jäsenvastaava (yhteystiedot kohdassa 2). 


