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Rekisterin nimi
Improbaturin vastaanottajarekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä
Suomen Lukiolaisten Liitto ry (0934094–1)
Töölönkatu 35 B, 00260 Helsinki
Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa
Vilma Lappalainen
Jäsenpalvelu- ja hallintosihteeri

vilma.lappalainen@lukio.fi
0407326604

Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään sellaisten henkilöiden tietoja, joille lähetetään
Improbatur-aikakauslehti. Lehti lähetetään henkilöille,
● jotka ovat Suomen Lukiolaisten Liiton jäseniä eivätkä ole peruneet
lehden lähettämistä;
● jotka ovat tilanneet lehden;
● jotka ovat vastaanottaneet opiskelupaikan lukiosta ja ovat siten
Improbaturin kohderyhmää tai;
● jotka edustavat lehdelle olennaisia sidosryhmiä

Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet
Henkilötietoja käsitellään ainoastaan Improbatur-lehden lähettämisen ja
siihen liittyvän toiminnan mahdollistamiseksi. Tietojen käsittelyn
perusteena on Suomen Lukiolaisten Liiton jäsenten sekä lehden tilaajien
osalta sopimus ja entisten päätoimittajien sekä sidosryhmien edustajien
osalta rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Rekisteriin kuuluvia henkilöitä
informoidaan heidän tietojensa käsittelystä lainmukaisesti.

Käsiteltävät/rekisteriin tallennettavat tiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoryhmiä:
● Etu- ja sukunimi
● Postiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
● Joistakin osoitteista voi käydä ilmi henkilön työpaikka

Erityiset henkilötietoryhmät
Rekisteri ei sisällä erityisiä henkilötietoryhmiä, kuten tietoja henkilön
terveydentilasta.

Henkilötietojen säilytysaika

Suomen Lukiolaisten Liiton jäsenten tietoja säilytetään yhden
laskutuskauden ajan sen jälkeen, kun henkilön jäsenyys Liitossa on
passivoitu.
Improbaturin tilanneiden henkilöiden tietoja säilytetään korkeintaan sen
vuoden loppuun, jonka aikana on kulunut neljä vuotta tilauksen
irtisanomisesta. Kirjanpitoaineisto säilytetään kirjanpitolain mukaisesti
kuuden vuoden ajan siitä, kun tilikausi on päättynyt.
Sidosryhmien edustajien tietojen ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti.
Jos henkilöiden katsotaan edelleen edustavan Improbaturille olennaisia
sidosryhmiä, tiedot säilytetään toistaiseksi rekisterinpitäjän oikeutettuun
etuun perustuen.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään sekä osin julkisesti
saatavilla olevista lähteistä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus
● saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
● saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Suomen
Lukiolaisten Liiton käsittelemät henkilötiedot;
● vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen
täydentämistä;
● vaatia henkilötietojensa poistamista (EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen III luvun 17 artiklassa määriteltyjen ehtojen
mukaisesti);
● peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn
suostumukseen;
● saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että kyseinen henkilö
on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Suomen Lukiolaisten

Liitolle, Liitto käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn
suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;
● tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja;
● vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Henkilötietojen luovutus ja siirtäminen
Henkilötietoja ei luovuteta ulkoisille rekisterinpitäjille.
Suomen Lukiolaisten Liitto voi kuitenkin käyttää henkilötietoja käsitteleviä
alihankkijoita Improbatur-lehden lähettämisen mahdollistamiseksi.
Alihankkijat käsittelevät henkilötietoja Suomen Lukiolaisten Liiton lukuun
eivätkä voi käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa. Improbaturin
vastaanottajarekisterin henkilötietoja voivat käsitellä
● Suomen Lukiolaisten Liiton käyttämä tilitoimisto
● Posti
● Improbatur-lehden käyttämä painotalo
● Levikin tarkastaja
● Tilaus- ja maksujärjestelmä Holvi Payment Services Ltd (vain Holvin
kautta tehdyt tilaukset)
● Toista tilaus- ja maksujärjestelmää ylläpitävä Kulttuuri-, mielipide- ja
tiedelehtien liitto Kultti ry
● Suomen Lukiolaisten Liiton jäsenrekisterijärjestelmän tekninen
yhteistyökumppani Avoine Oy (vain Liiton jäsenet)
● Muiden teknisten järjestelmien palveluntarjoajat, kuten
taloushallinnon ohjelmat sekä pilvipalvelut

Tietojen siirtäminen EU-/ETA-alueen ulkopuolelle
Suomen Lukiolaisten Liitto on vastuussa siitä, että jos henkilötietoja
käsitellään EU-/ETA-alueen ulkopuolella, tietojen siirto perustuu aina
voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja
toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti. Improbaturin
vastaanottajarekisterin henkilötietoja voidaan käsitellä pilvipalvelussa,
joka sijaitsee EU-/ETA-alueen ulkopuolella, mutta joka on sitoutunut
noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Tietoturva
Lehden tilausväylät eli Suomen Lukiolaisten Liiton liittymislomake,
Holvi-palvelu sekä Kultti ry:n nettisivu käyttävät suojattua yhteyttä.
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Suomen
Lukiolaisten Liiton järjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla
henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.
Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan.

Tietosuojaselosteen päivittäminen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön
muuttuessa tai tarkentuessa. Seloste on viimeksi päivitetty 5.6.2018.

Ota yhteyttä!
Tietosuojaan liittyvissä pyynnöissä, kysymyksissä tai muissa
yhteydenotoissa yhteyshenkilönä toimii Suomen Lukiolaisten Liiton
jäsenpalvelu- ja hallintosihteeri Vilma Lappalainen. Yhteydenotot tulee
tehdä sähköpostitse osoitteeseen vilma.lappalainen@lukio.fi tai
kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Suomen Lukiolaisten Liitto
Vilma Lappalainen
Töölönkatu 35 B
00260 Helsinki

