Tietosuojaseloste – Rauta-avainrekisteri
Gustavus Rexille, Condus ry:n hallinnoimaan
opiskelijatilaan Domus Gaudiumilla,
Leppäsuonkatu 11
Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja
tietosuojaseloste.
Laatimispäivämäärä 18.5.2018. Viimeisin muutos 15.2.2021.

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

2. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt
Tietoturvavastaava Siru Haapamäki (tietosuoja@condus.fi)
Tilavastaavat Siru Haapamäki, Rosa-Maria Laitinen ja Sanna Mäenpää, tilat@condus.fi

3. Rekisterin nimi
Condus ry:n rauta-avainrekisteri Gustavus Rexille

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

mukainen

oikeusperuste

henkilötietojen

käsittelylle

on

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on pitää kirjaa siitä, kenellä on hallussaan rauta-avain opiskelijatila
Gustavus Rexin yhteydessä oleviin lukollisiin tiloihin. Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) omistaa
opiskelijatila Gustavus Rexin ja on antanut sen hallinto-oikeuden Condus ry:lle. Conduksen
jäsenjärjestöjen ja Condus ry:n on ilmoitettava HYY:lle Gustavus Rexin rauta-avainten haltijat.

5. Rekisterin tietosisältö
Rauta-avainrekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:
-

Etu- ja sukunimi
Järjestö
Asema järjestössä
Avaimen numero

Rekisterissä ei säilytetä edellä mainittujen tietojen lisäksi muita henkilötietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan kaikilta järjestöiltä, joilla on HYY:n myöntämä käyttöoikeus
Gustavus Rexlle. Järjestöt lähettävät sähköpostitse Condus ry:n tilavastaavalle (tilat@condus.fi)
päätöksen siitä, keille rauta-avaimet on myönnetty.
Lisäksi Condus ry:n hallitus päättää rauta-avaintensa hallintaoikeuksista hallituksen kokouksessa ja
lähettää nämä tiedot sähköpostilla (tilat@condus.fi) HYY:lle.

7. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Gustavus Rexiä käyttävät järjestöt ilmoittavat Condus ry:lle Gustavus Rexin lukollisiin tiloihin käyvien
rauta-avainten haltijat. Samat tiedot on järjestöjen toimesta toimittu myös HYY:lle. Tietoja ei luovuteta
eikä säilytetä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa
luotettavassa ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavan kolmannen osapuolen internet-palvelimilla.
Rekisterin salaus toteutetaan Conduksen omilla salasanoilla. 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 rauta-avainten
hallintaoikeus on myönnetty. Rauta-avainrekisterin henkilötietoja säilytetään rauta-avaimen
hallintaoikeuden ajan eli kunnes avain siirretään toiselle toimijalle ja tieto tästä on saatettu Condus ry:n
tilavastaavalle.

