
Forssan ammattikorkeakouluopiskelijat FAMKO ry tietosuojaseloste 

Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä henkilötietolain edellyttämiä 
tietoja yhtäältä rekisteröidylle eli rekisterinpitäjän jäsenille tai rekisterinkäyttäjälle ja toisaalta valvovalle 
viranomaiselle. 

 

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot 

Forssan ammattikorkeakouluopiskelijat FAMKO ry 

Käyntiosoite: Wahreninkatu 11, 30100 Forssa, D-rappu 

https://famkory.com/ 

y-tunnus 0145641-3 

 

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö 2018 

Veera Petäsnoro, puheenjohtaja 

040 5438274 

veera.petasnoro@student.hamk.fi 

 

2. Reksiterin nimi 

Forssan ammattikorkeakouluopiskelijoiden FAMKO ry:n jäsenrekisteri. 

 

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on: 

Henkilötietolain (523/1999) 8 §:ssa 5. kohdassa tarkoitettu yhteysvaatimus: jäsenyyssuhteen hoitaminen 
sekä Yhdistyslain (503/1989) 11 §:ssa tarkoitettu jäsenluettelo. 

 

4. Rekisterin tietosisältö 

Jäsenrekisteriin voivat liittyä Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan kampuksen opiskelijat. Jäsenistä 
kerätään seuraavat tiedot: 

Nimi (pakollinen) 

Postiosoite (pakollinen) 

Sähköposti (pakollinen) 

Puhelinnumero 

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

https://famkory.com/
mailto:veera.petasnoro@student.hamk.fi


Tiedot saadaan jäseneltä itseltään tämän liittyessä rekisteriin. 

 

6. Tietojen luovutus 

Tietoja ei luovuteta eteenpäin. 

 

7. Rekisterin suojaus 

Ainoastaan määrätyillä hallituksen jäsenillä (puheenjohtaja ja jäsenpalveluvastaava) on jäsenrekisterissä 
ylläpito-oikeudet. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, joka vaaditaan 
sisäänkirjautumisen yhteydessä. 

Jäsenrekisteri on ulkopuolisen yrityksen tarjoama Membook -palvelu, jonka palvelimet ovat Suomessa. 

 

8. Profilointi 

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon. 

 

9. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti 
omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä yhdistyksen osoitteella tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 
Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua 
rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kohdassa 1 
mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. 

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa lopettaa Membook -palvelun käyttäminen. Rekisterinpitäjä 
poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Lopettaminen voidaan tehdä 
itsepalveluna, lopettamalla oma käyttäjätili Membook palvelussa. Vaihtoehtoisesti lopettaminen voidaan 
tehdä ilmoittamalla siitä kohdassa 1 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai 
postitse. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on 
tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä kohdassa 1 
mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. 

 

10. Yhteydenotot 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä 
tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. 

 

11. Muutokset tietosuojaselosteessa 

Mikäli tähän selosteeseen tehdään muutoksia, ilmoitetaan niistä selosteeseen päivättyinä. Mikäli 
muutokset ovat merkittäviä, niistä voidaan informoida muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai ilmoittamalla 



asiasta yhdistyksen sivustoilla. Jäseniä suositellaan vierailemaan säännöllisesti yhdistyksen sivustoilla 
mahdollisten muutosten vuoksi. 


