
TIETOSUOJASELOSTE 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä

23.5.2018 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Kipinä ry 

Osoite 

Josafatinkatu 15, 00510 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

kipinayhdistys@gmail.com 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Helena Syväranta
Osoite 

Josafatinkatu 15, 00510 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

045 2017050, helena.syvaranta@kipina.info

3 
Rekisterin 
nimi 

Kipinä ry:n jäsenrekisteri

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 

Rekisteri on Kipinä ry:n jäsenrekisteri ja sitä käytetään ainoastaan yhdistyksen tapahtumista 
tiedottamiseen sekä jäsenyyteen liittyvään yhteydenpitoon (mm. vuosikokouskutsut). 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Nimi ja/tai sähköpostiosoite ja puhelinnumero jos se on ilmoitettu verkkokaupan tilauksen 
yhteydessä. 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Jäsenyyslomake yhdistyksen verkkosivuilla (Wix) tai jäsenmaksulomake yhdistyksen 
verkkokaupassa (Holvi). 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 

Rekisteri on tallennettu Wix palvelun servereille, jotka sijaitsevat USAssa, Euroopassa tai Israelissa. 
EU:n sisällä kerätty tieto on suojattu EU-US Privacy Shield käytännöillä. 

Holvin rekisteri sijaitsee EU:n alueella.  

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Ei manuaalista aineistoa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisteriin on käyttöoikeus kolmella henkilöllä: yhdistyksen puheenjohtajalla, rahastonhoitajalla ja 
viestintävastaavalla. Rekisterin osat sijaitsevat kahdessa paikassa: verkkokauppa Holvi sekä 
verkkosivualusta Wix. Molemmat on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka ovat kolmen 
henkilön tiedossa. 

Wix on PCI DSS standardin mukainen ja akkreditoitu tason 1 palveluntarjoaja. Palvelu on suojattu 
HTTPS/SSL suojauksella. Wix käyttää tietojen kryptaamista ja salasanoja ei säilytetä sellaisenaan. 
Wix on sertifioitu EU-US Privacy Shield Framework ja Swiss-US privacy Shield Framework 
standardeilla. Wix kerää kävijöiden IP-osoitteita ja voi luovuttaa niitä niille kolmansille osapuolille, 
jotka tuottavat yhdistyksen sivulla käytettäviä lisäosia. IP-osoitetta ei käytetä markkinointiin.  

Holvi on Finanssivalvonnan asettamien turvallisuusstandardien mukainen, näitä ovat mm. standardit 
1.3 luotettavasta hallinnosta sekä 4.4b operatiivisten riskien hallinnasta. Käytämme uusimpia 
työkaluja ja tekniikoita turvataksemme Holvin verkot, palvelimet, ohjelmistot ja web-sovellukset. 
Holvin järjestelmä toimii tietoturvallisen Amazon Web Services -palvelun päällä ja se on rakennettu 
käyttäen luotettavia vapaan lähdekoodin komponentteja. Amazon Web Services sijaitsee EU:n 
alueella. 
Kaikki liikenne Holvin ja käyttäjän välillä on salattu vahvalla TLS/SSL -koodauksella.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa. Tästä tulee tehdä kirjallinen pyyntö (postitse 
tai sähköpostilla) osoitteeseen kipinayhdistys@gmail.com. Rekisterin tiedot toimitetaan 
koneluettavana tiedostona kahden viikon sisällä pyynnön vastaanottamisesta.   



11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisterissä oleva henkilö voi pyytää tietojensa korjaamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena paperilla 
tai sähköpostitse.  

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Rekisterissä oleva henkilö voi poistaa milloin tahansa yhteystietonsa sähköiseltä postituslistalta joko 
uutiskirjeen alalaidassa olevasta painikkeesta tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen 
kipinayhdistys@gmail.com.  Rekisterissä oleva henkilö voi myös pyytää tietojensa poistamista 
kokonaan. Pyyntö tulee tehdä sähköisesti tai paperilla. Tiedot poistetaan kahden viikon sisällä 
pyynnön vastaanottamisesta.  

 


