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1. Rekisterin nimi
The Ulkopolitistin toimituksen jäsenrekisteri.

2. Rekisterinpitäjä
The Ulkopolitist ry
Kalevankatu 26 A 19
00100 HELSINKI

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jäsenrekisteriä hoitaa verkkolehden päätoimittaja Anna Tervahartiala, anna.tervahartiala@ulkopolitist.fi,
+358 50 366 4248.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä The Ulkopolitist -verkkolehden toimituksen jäsenten sekä
toimituksen ulkopuolisten kirjoittajien henkilö- ja yhteystiedot sekä muut verkkolehden toimintaa varten
tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään verkkolehden toimitusta varten ja niitä käytetään muun muassa
toimituksen sisäistä yhteydenpitoa varten. Vanhojen toimituksen jäsenten ja ulkopuolisten kirjoittajien
tietoja voidaan säilyttää heidän suostumuksellaan toimituksen työtä varten.
Toimituksen kulloisenkin koostumuksen mukaisesti voidaan koostaa toimituksen organisaatiokaavio, joka
on toimituksen jäsenten katsottavissa.
Käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 5 kohtaan.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään toimituksen jäsenen tai ulkopuolisen kirjoittajan etu- ja sukunimi. Lisäksi jäsenistä
voidaan kerätä seuraavia tietoja:

-

yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite)
jäsenyystiedot (liittymisvuosi, voimassaolotiedot, jäsenmaksutiedot)
tehtävänkuvaus
muut mahdolliset jäsenen itse antamat lisätiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisteriin sisältyvät tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Jäsenen nimenomaisella suostumuksella jäsenen etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite voidaan lisätä
verkkolehteä kustantavan The Ulkopolitist ry:n postituslistalle. Postituslista muodostaa itsenäisen
henkilörekisterin, jolla on oma rekisteriselosteensa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsenrekisteriä käsitellään sähköisesti. Rekisterissä oleva tieto on tietokannassa, joka on suojattu
salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietoja käsittelevät päätoimittaja, The Ulkopolitist ry:n puheenjohtaja
ja toimitussihteerit, sekä tarvittaessa muut toimituksen jäsenet edellä mainittujen ohjeistuksen mukaisesti.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista
Rekisteriin kirjatulla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
rekisteriin on tallennettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus pyytää virheellisen tiedon
korjaamista. Tarkastus- ja/tai korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse
kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai kohdassa 3 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteriin kirjatulla on henkilötietolain 30 §:n nojalla oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä
itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteriin sisältyviä
tietoja ei käytetä näihin tarkoituksiin.

