
Tietosuojaseloste – Kulkuluparekisteri Gustavus 
Rexille, Condus ry:n hallinnoimaan järjestö- 
tilaan Domus Gaudiumilla, Leppäsuonkatu 11 
Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja         
tietosuojaseloste.  

   Laatimispäivämäärä 18.5.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018. 

1. Rekisterinpitäjä 
Condus ry 
Y-tunnus 1944830-7 
Oppimiskeskus Minerva, PL 9, 00140 Helsingin yliopisto 

2. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt 
Sihteeri Sanni Palomäki, sihteeri@condus.fi 

Tilavastaava Lovisa Hirvonen, tilat@condus.fi  

3. Rekisterin nimi 
Condus ry:n kulkuluparekisteri Gustavus Rexille 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on        
rekisterinpitäjän oikeutettu etu.  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on pitää kirjaa siitä, kenellä on kulkulupa järjestötila Gustavus Rexiin             
sekä ketkä kulkuluvallisista ovat käyneet Condus ry:n pitämän tilakoulutuksen. Helsingin yliopiston           
ylioppilaskunta (HYY) omistaa järjestötila Gustavus Rexin ja on antanut sen hallinto-oikeuden Condus            
ry:lle. Condus ilmoittaa HYY:lle Gustavus Rexin tilakoulutuksen käymättömät kulkuluvan haltijat, minkä           
jälkeen HYY poistaa kulkuluvat kyseisiltä henkilöiltä.  

5. Rekisterin tietosisältö 
Kulkuluparekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: 

- Etu- ja sukunimi 
- Järjestö 
- Kulkuoikeus 
- Merkintä siitä, onko käynyt Condus ry:n järjestämän tilakoulutuksen 

 
Rekisterissä ei säilytetä edellä mainittujen tietojen lisäksi muita henkilötietoja. 
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6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan kaikilta järjestöiltä, joilla on HYY:n myöntämä käyttöoikeus           
Gustavus Rexille. Järjestöt lähettävät sähköpostitse Condus ry:n tilavastaavalle (tilat@condus.fi)         
päätöksen siitä, keille kulkulupia on haettu. 

Lisäksi Condus ry:n hallitus päättää oman hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden kulkuluvista           
hallituksen kokouksessa ja lähettää nämä tiedot sähköpostilla (tilat@condus.fi) HYY:lle. 

7. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Tietoja luovutetaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle (HYY), jotta kulkulupia voidaan myöntää,          
päivittää tai poistaa. Muille tahoille ei tietoja luovuteta. Tietoja ei luovuteta eikä säilytetä Euroopan              
Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa luotettavilla         
ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavilla ulkoisilla muistitikuilla (2 kappaletta) sekä varmuuskopiona          
paperisessa muodossa. Ulkoisella muistitikulla rekisterit ovat salasanallisen Excel-taulukon muodossa.         
Rekisterit säilytetään lukollisissa tiloissa rekisterien ylläpitäjien toimesta. Tiedot eivät ole luettavissa           
muiden kuin rekisterin ylläpitäjien toimesta. 

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista  
Jokaisella rekisterissä 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). 

10. Rekisterin tietojen säilytysaika 
Rekisterissä säilytetään vain niiden henkilöiden tietoja, joille Gustavus Rexin kulkulupaa on järjestöjen            
toimesta haettu. Kulkuluparekisterin henkilötietoja säilytetään siihen asti, että kulkulupa poistetaan,          
koska henkilö ei ole käynyt tilakoulutusta, tai viimeistään kun kulkulupa vanhenee seuraavan            
kalenterivuoden helmikuun ensimmäisenä päivänä.  

 


