VSKS:n tietosuojaseloste
Tietosuoja-asetus ja VSKS
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi 25.5.2018. Tietosuoja-asetus vaikuttaa
muun muassa siihen, miten Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura ry (VSKS) voi kerätä ja käyttää
henkilötietoja. Asetus vahvistaa yksityisyyden suojaa, eikä vaadi jäseniltä mitään erityisiä toimenpiteitä.
Yhdistys on sitoutunut hyviin tietosuojakäytäntöihin ja pitää jatkossakin hyvää huolta henkilötiedoista.
Seura käyttää jäseniksi rekisteröityjen henkilöiden tietoja yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen ja
kehittämiseen. Jäseneksi voi hakea lähettämällä hakemuksen seuran esimiehelle tai sihteerille:
http://www.vsks.net/jaseneksi/. Jäsenhakemuksessa pyydetyt itse annettavat tiedot ammatillisesta
historiasta, tieteellisistä ansioista ja Viipuri-yhteyksistä käsitellään hallituksessa jäseneksi hyväksymisen
yhteydessä, minkä jälkeen ne tallennetaan seuran arkistoon. Niitä käytetään seuran toiminnan
kehittämiseen ja Viipuria koskevan asiantuntijaverkoston luomiseen. Ne säilytetään huolellisesti ja ovat
vain hallituksen käytössä.
Rekisterinpitäjä eli tietojen käsittelystä vastuussa oleva taho on Viipurin Suomalainen
Kirjallisuusseura ry
Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura ry
Siltavoudintie 3 B 21, 00640 Helsinki
Yhdistyksen hallitus vastaa rekisteriin liittyvästä päätöksenteosta ja rekisterin asianmukaisen käytön
valvonnan järjestämisestä. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö: vsks.sihteeri[at]gmail.com
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja tarvitaan yhdistyksen toiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi, kuten Viipuriaiheisesta tutkimuksesta tiedottamiseen, tärkeiden merkkipäivien muistamiseen sekä yhdistyksen oman
toiminnan kehittämiseen, siitä tiedottamiseen ja asiantuntijaverkostojen luomiseen. Henkilötietoja
käsitellään tarkoitusten toteutumisen kannalta olennaisella tavalla.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käyttö perustuu jäsenen antamaan suostumukseen jäseneksi liittyessä tai yhteystietoja
antaessaan toiminnasta tiedottamiseen. Henkilötiedot ovat seuran sääntöjen henkilöjäsenyyden
tunnistamiseksi edellyttämiä tietoja. Sopimuskumppanien tietoja käsittelemme rekisterinpitäjän
oikeutetun edun perusteella.
Henkilötietojen käsittely
Jäsenrekisterissä on seuraavia tietoja: nimitiedot, syntymäaika (ja -paikka), osoitetiedot,
puhelinnumero, sähköpostiosoite, koulutus, jäsenen ilmoittama tutkimustoiminta ja -intressit, sekä
kiinnostus ja yhteydet Viipuriin, jäsennumero, jäsenyyden alkaminen ja päättyminen tai tieto jäsenen
kuolemasta. Seuran oman toiminnan lisäksi tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, tarvittaessa ainoastaan
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viranomaisille.
Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Seuran jäsenten henkilö- tai yhteystietoja ei siirretä EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle myöskään ilman
jäsenen suostumusta. Jos jäsenretkien yhteydessä kerättäviä tietoja siirretään, tulee siirtäminen
toteuttaa tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti (Euroopan komission päätös kyseisen maan
tietosuojan tason riittävyydestä, EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679, 45 artikla).
Henkilötietojen säilyttäminen
VSKS:n toimintaan liittyviä henkilötietoja, yhteystietoja ja jäsenhakemuksia säilytämme pysyvästi, ellei
niitä itse pyydetä poistamaan jäsenrekisteristä, matrikkelista tai yhteystiedoista. Aiemmin kerättyjä
nimikirjatietoja ei hävitetä, vaan ne arkistoidaan huolellisesti VSKS:n muun arkiston osana, joka
kerääntyy asteittain Kansallisarkistoon.
Jäsenellä on oikeus:
Henkilötietojen tarkastamiseen ja oikaisuun sekä tietää, mitä henkilötietoja käsitellään. Tiedot
saat ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse: vsks.sihteeri[at]gmail.com
Suostumuksen peruuttamiseen. Jäsenellä on oikeus peruuttaa koska tahansa antamansa
suostumus henkilötietojen käsittelyyn tai rajoittaa käsittelyä, jäsenyys ja toiminta yhdistyksessä
katsotaan näin kuitenkin rajoittuvaksi tai jopa raukeavaksi.
Vastustaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä.
Tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jolloin jäsen voi saattaa seuran toiminnan lainmukaisuuden
Tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi (tietosuoja@om.fi). Asiaa toivotaan kuitenkin ennen sitä
käsiteltävän yhdistyksen omissa elimissä, erityisesti vuosikokouksessa.
Tietää mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä tietojen alkuperä on. Henkilötiedot ja
toimintaa koskevat tiedot ovat kuitenkin aina peräisin jäseneltä itseltään tai julkisista lähteistä sekä
seuran toiminnassa karttuvista tiedoista, joten niiden oikeellisuudesta vastaa jäsen itse ja kartunnan
osalta VSKS:n hallitus.
Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Viipurin Suomalaisessa Kirjallisuusseurassa
Henkilötietoja käsitellään sähköisesti. Henkilöä ei siis liitetä tiedotuslistoille tai rekistereihin ilman omaa
suostumusta. Jäsenyyden ja suostumuksen voi perua milloin tahansa lähettämällä poistopyynnön ja
eroanomuksen osoitteeseen: vsks.sihteeri[at]gmail.com
Kun seuran toimintaa kehitetään tai lainsäädännössä tapahtuu muutoksia, päivitetään
tietosuojailmoitukseen tiedot näistä muutoksista. Jäseniä koskevista oleellisista muutoksista kerrotaan
verkkosivuillamme tai henkilökohtaisella sähköisellä viestillä.
Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 ja sitä täydentävät kansalliset säädökset ja Tietosuojalaki
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