
TIETOSUOJASELOSTE 

Rekisterinpitäjä 
Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys – Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo ry             
(Y-tunnus 0142289-7) 
Sirkkalankatu 27, 20700 Turku 
Sähköposti toimisto.turku@ymca.fi 
 
Yhteyshenkilö 
Ilpo Lahdenkauppi, järjestötoiminnanjohtaja 
Sanna Friman, hallintosihteeri  
Satu Alanen, pääsihteeri, tietosuojavastaava 
 
Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys – Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo ry 
Sirkkalankatu 27, 20700 Turku 
etunimi.sukunimi@ymca.fi 

Rekisterin nimi 
Turun NMKY:n jäsenrekisteri 

Henkilötietojen käsittelijä joille henkilötieto siirretään 
Flo Apps Oy (FloMembers) 
Karjalankatu 2 A, 00520 Helsinki 
02900 75021 
info@floapps.com 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä 
soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella jäsentietojen ylläpidon, palvelujen 
kehittämisen, laskutuksen, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja 
muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi. 

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja 
markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. 
Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin 
markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä. 

Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin 
alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen 
mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja jäsenyyden ja 
asiakkuuksien hallinnan ja markkinoinnin tarkoituksissa.  

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät 

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat rekisterinpitäjän järjestämään toimintaan osallistujia tai 
markkinointiluvan antaneita. 

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän toiminnassa mukana olevan etu- ja sukunimi, 
syntymäaika, sukupuoli, sähköposti, puhelinnumero, osoite, toimintaryhmät ja toimintahistoria. Lisäksi 
rekisteri voi sisältä seuraavia tietoja: jäsenen ryhmäkohtaisesti ilmoittamat muut tiedot, huoltajan 
yhteystiedot, sisarusten tiedot.  

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröityjen jäsenten ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta. Lisäksi 
rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä.  

Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä tapahtuman/toiminnan sidosryhmien kesken. 
Lisäksi rekisteritiedot siirretään määritetylle henkilötietojen käsittelijälle. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle, 
mutta suurin osa jäsenrekisteristä lähtevistä sähköposti- ja tekstiviesteistä välitetään yhdysvaltalaisten 
palvelimien kautta. 



Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja Flo Apps 
Oy). Järjestelmä täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Sitä monitoroidaan ympäri 
vuorokauden. Jäsentietojen tietoturvasta on huolehdittu muun muassa seuraavasti: 

• Verkkoliikenne on SSL-suojattu. 
• Salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina. 
• Kriittiset operaatiot tallennetaan järjestelmälogeihin. 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa: 

• pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten 
tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä 
oikeuta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
 

• tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa 
kirjallisena rekisterin pitäjälle. Pyynnön tulee olla riittävän yksilöity, jotta se voidaan käsitellä. 
Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti 
rekisteriin 
 

• niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa 
suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista 
suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen 
 

• tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

 
Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 
 
Turun NMKY pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. 


