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Condus ry:n tietosuojapolitiikka 
 

EU:n tietosuoja-asetus koskee kaikkia organisaatioita, jotka 

käsittelevät henkilötietoja käsittelijöinä ja/tai rekisterinpitäjinä niin 

yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Vaatimus on voimassa 

riippumatta miten paljon ja millä tavalla henkilötietoja käsitellään. 

Tietosuoja-asetusta sovelletaan sekä yksittäiseen henkilötietojen 

käsittelyyn että silloin kun henkilötiedot muodostavat rekisterin. Asetus tulee voimaan 

25.5.2018. (Oikeusministeriö 2017, 9). EU:n tietosuoja-asetus koskee Condus ry:tä ja sen 

toteuttamisesta toiminnassa on luotu periaatteet. 

Condus ry:llä ei ole henkilöjäseniä, joten jäsenrekisteriä ei ole. Yhdstyksellä on kuitenkin 

kolme henkilörekisteriä: järjestönauharekisteri sekä Gustavus Rexin kulkuluparekisteri ja 

rauta-avainrekisteri. Näistä kolmesta henkilörekisteristä on tietosuoja-asetusten mukaisesti 

luotu rekisteriselosteet. Järjestönauharekisterin vastuuhenkilöt ovat sihteeri ja toinen 

varapuheenjohtajista, ja kulkulupa- ja rauta-avainrekisteristä ovat vastuussa sihteeri ja 

tilavastaava. Kenelläkään muulla ei ole tarkasteluoikeutta näihin rekistereihin. Lisäksi 

Condus ry kerää henkilötietoja tapahtumarekisteriin tapahtumailmoittautumisten yhteydessä. 

Tapahtumarekisteri on tapahtumakohtainen väliaikainen henkilötietorekisteri, joka on 

välttämätön tapahtumien järjestämiseen. Sen henkilötietoja voi käsitellä ainoastaan Condus 

ry:n vastuuhenkilöt ja luottamuksellisesti mahdolliset yhteistyökumppanit. 

Condus ry:n arkista toimintaa on kehitetty asetuksen mukaan ja suurimmat vaikutukset 

koskevat tapahtumien järjestämistä, valokuvaamista ja viestintää.  

Condus ry:n tietosuojavastaavana toimii hallituksen sihteeri Sanni Palomäki. 

Tietosuojavastaavan tehtävänä on varmistaa tietosuoja-asetuksen mukainen hallitustoiminta 

ja sen jatkuvuus. 

Lisätietoa saa ottamalla yhteyttä Conduksen tietosuojavastaavaan sähköpostitse 

(sihteeri@condus.fi). 

EU:n tietosuoja-asetukset on siis tarkoitettu suojaamaan yksityishenkilöitä ja heiltä kerättyjä 

ja säilytettäviä tietoja.  

Lisää tietoa EU:n tietosuoja-asetuksista löydät täältä: 

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html  

 

Condus ry:ltä löytyy seuraavat rekisteriselosteet:  

Järjestönauharekisteri 

Kulkuluparekisteri 

Rauta-avainrekisteri 

Tapahtumarekisteri 
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HENKILÖN OIKEUS PYYTÄÄ JA KORJATA TIETONSA 

Jokaisella rekistereissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa 

ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. 

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö 

tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön 

esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-

asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 

TAPAHTUMAT 

Tietosuoja-asetus koskee kaikkea Condus ry:n tapahtumien yhteydessä tapahtuvaa 

osallistujien henkilötietojen keräämistä. Kaikesta Condus ry:n tapahtumaan osallistujalta 

kerätystä tiedosta tulee olla osallistujan suostumus. Mikäli suostumusta ei anneta, 

tapahtumaan ei tällöin voi osallistua. 

Ilmoittautumisten yhteydessä kerätään vain tapahtuman järjestämisen kannalta pakolliset 

henkilötiedot. Henkilötiedot poistetaan tapahtuman jälkeen tai kun kaikki ovat maksaneet 

tapahtuman tai kun tarvittava tapahtuman jälkeinen tiedottaminen on tehty. Kerättyjä tietoja 

ei käsitellä missään vaiheessa tapahtuman järjestämisen tarkoituksen kanssa 

yhteensopimattomalla tavalla. Tarvittavia tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa 

yhteistyötapahtumien yhteydessä luottamuksellisesti yhteistyökumppaneille, pitopalvelulle tai 

mahdollisille tarjoilijoille. 

 

VALOKUVAT 

Condus ry:llä ei ole valokuvarekisteriä, mutta valokuvia löytyy julkisesti Conduksen 

kotisivuilta (www.condus.fi), Facebook-sivulta (Condus) ja Instagram-tililtä (condusry). 

Valokuvat julkaistaan aina niissä esiintyvien henkilöiden luvalla. Tapahtumien 

ilmoittautumisen yhteydessä osallistujilta kysytään lupa tapahtumissa otettujen valokuvien 

julkaisemiseen. Mikäli ei halua antaa lupaa kuvien julkaisemiseen, voi myös ottaa yhteyttä 

tapahtumassa viralliseen valokuvaajaan ja/tai järjestäjiin. Kaikilla on myös oikeus pyytää 

oman kuvan poistamista Conduksen viestintäkanavilla julkaistuista kuvista milloin vain. 

 

VIESTINTÄ 

Viestinnässä kiinnitetään erityistä huomiota tietosuoja-asetuksen periaatteisiin. Esimerkiksi 

tapahtumien ilmoittautumissähköposteja lähetettäessä varmistetaan, ettei yksittäisen 

vastaanottajan sähköpostiosoite päädy muiden vastaanottajien tietoon. Kenenkään 

henkilötietoja ei jaeta ilman lupaa Condus ry:n viestintäkanavilla tai sähköpostin kautta.  

 

MAHDOLLISET RISKIT JA TIETOTURVAVUODOT 

Kaikissa tietoturvakäytänteissä on omat riskinsä, joihin Condus on valmistautunut 

kouluttamalla toimijat turvallisiin käytäntöihin sekä käyttämällä turvallisia palvelimia ja 

käytäntöjä henkilötietojen käsittelyyn. Mikäli tietoturvavuotoa tapahtuu, on Condus ry 

välittömästi yhteydessä henkilöön tai henkilöihin joita asia koskee sekä viranomaisiin. 


