
TIETOSUOJASELOSTE 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
EU:n tietosuoja-asetus 2016/679, voimaan 25.5.2018  
Laatimispäivä 2.12.2019 
 
 
1. Rekisterinpitäjä 
 

Tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofi 
c/o Suomalainen Tiedeakatemia ry 
Mariankatu 5 A, 00170 Helsinki 
sofi@acadsci.fi 
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
 

Sisällöntuottaja Nanna Särkkä 
p. 050 520 8366 
nanna.sarkka@acadsci.fi 
 
3. Rekisterin nimi 
 

Tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofin osoiterekisteri 
 
4. Osoiterekisterin käyttötarkoitus 
 

Osoiterekisterin tietoja käytetään Tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofin toiminnan toteuttamiseen ja siitä 
viestimiseen. Osoiterekisterissä oleviin osoitteisiin lähetetään tietoa vain Tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofin 
toiminnasta. 
 
Käytämme rekisterin tietoja myös yhteistyösuhteiden hoitamiseen ja hallinnointiin. Käsittelemme henkilötietoja 
hankkiaksemme ja ylläpitääksemme yhteistyösuhteita ja markkinoidaksemme toimintaamme potentiaalisille ja 
olemassa oleville yhteistyökumppaneille. 
 
5. Rekisterin tietosisältö 
 

Postitusrekisteriin tallennetaan pääasiassa vain nimi ja sähköpostiosoite. Myös seuraavat tiedot voidaan 
tallentaa: 

• Titteli/ammattinimike 
• Organisaatio, jossa henkilö työskentelee 
• Postiosoite 
• Puhelinnumero 

 
Kaikkien rekisteriin merkittävien tietojen on oltava yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisia. Rekisteriin ei 
tallenneta arkaluontoisia tietoja. Tapahtumailmoittautumisten yhteydessä pyydetään tiedot erikoisruokavalioista; 
tapahtumailmoittautumisten yhteydessä tallentuva materiaali tuhotaan tapahtuman jälkeen. 
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 
 

Keskeisin tietolähde on Suomalaisen Tiedeakatemian jäsenrekisteri (koska Sofin toiminnasta tiedotetaan etenkin 
Suomalaisen Tiedeakatemian jäsenille). Tietoja saadaan myös henkilöiden itsensä toimesta tai satunnaisesti 
julkisista lähteistä, kuten yliopistojen ja organisaatioiden internetsivuilta.  
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7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
 
Tilaisuuksien ilmoittautumislistat toimitetaan tilaisuuden pitopaikkaan pitopaikan näin vaatiessa. 
 
Tilaisuuksissa voidaan jakaa osallistumislistoja, jos se tilaisuuden luonteen kannalta on perusteltua. Tästä 
mainitaan ilmoittautumisen yhteydessä (jolloin nimen näkymisen listalla voi myös kieltää). 
 
Muihin tarkoituksiin tietoja ei luovuteta ilman erikseen tapauskohtaisesti pyydettyä lupaa rekisteröidyltä. 
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille suoramarkkinointitarkoituksiin. 
 
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu turvallisuustason 
takaavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisteriin on pääsy vain valtuutetuilla henkilöillä. 
 
Henkilötietoja käsittelevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus. 
 
10. Tietojen säilytys 
 
Tietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröity haluaa tai yhteystieto vanhenee. Säilytämme henkilötietoja niin 
kauan kuin katsomme, että meillä on perusteltu yhteistyösuhde tai muu kontakti niiden henkilöiden kanssa, joihin 
henkilötiedot liittyvät. Kun henkilötietojen säilyttäminen ei ole enää tarpeellista, poistamme ne. 
 
11. Tarkastusoikeus 
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. 
Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitetulla kirjeellä. 
Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle ja lähetetään kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. 
 
12. Tiedon korjaaminen 
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tiedon korjaamiseksi 
asianomaisten tulee ottaa välittömästi yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön. 
 
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, 
poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai 
vanhentunut henkilötieto. 
 
13. Oikeus poistua rekisteristä 
 
Rekisteröidyllä on oikeus poistua rekisteristä halutessaan. Jokaisessa lähetetyssä viestissä on aina linkki, mistä voi 
asiasta ilmoittaa rekisterinpitäjälle. 
 
Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeudesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen 
kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki 


