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Helix ry:n tietosuojaseloste 

– tapahtumien ilmoittautumisrekisteri 

 
Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja 
tietosuojaseloste.  
 

1. Rekisterinpitäjä  

Helix ry  
Helsingin yliopiston biokemian, mikrobiologian sekä solu- ja 
molekyylibiologian ainejärjestö  
PL 56 (Viikinkaari 9) 
00014 Helsingin yliopisto  
helix-hal@helsinki.fi  
 
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa  

Tapahtumamestari Saku Riihelä sekä toinen tapahtumamestari ja liikuntavastaava Oskari 
Hallamaa 
tapahtumamestari@helix-ry.fi  liikuntavastaava@helix-ry.fi 
 
 
 

3. Rekisterin nimi  

Helix ry:n tapahtumien ilmoittautumisrekisteri  
 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tapahtumailmoittautumisten rekisteröinti. 
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5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää rekisteröidyistä seuraavat tiedot:  
● Nimi  
● Sähköpostiosoite  
● Puhelinnumero 
● Ruokavalio 
● Juomamieltymykset 
● Vaihtuva tapahtumakohtainen lisätieto (Esim. ainejärjestö) 

 

6. Henkilötietojen säilytysaika 

Tapahtumailmottautumisen (esim. sitsit) ohessa luovutettuja henkilötietoja säilytetään 1 kk 
ajan tapahtumapäivästä alkaen.  

7. Säännönmukaiset tietolähteet  

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, hänen täyttäessään lomakkeen.  

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset  

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Rekisteröityjen nimet 
voidaan luovuttaa tapahtumien yhteistyökumppaneille tietyissä erityistapauksissa. Helix ry 
ei luovuta tietoja muille kolmansille osapuolille.  
Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
  

9. Rekisterin suojauksen periaatteet  

Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Tietoja säilytetään vain 
sähköisessä muodossa luotettavassa ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavan 
kolmannen osapuolen internet-palvelimilla. Rekisterin palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän 
ylläpitotavan mukaisesti. Rekisterin käyttö on ohjeistettu. 
 
Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan että 
henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Rekisterin käyttöoikeus on 
tapahtumaa järjestävillä ainejärjestön toimihenkilöillä. Rekisterin ylläpito-oikeudet on 
rajoitetulla joukolla ainejärjestön toimihenkilöitä, joiden toimenkuvaan järjestelmän ylläpito 
kuuluu.  
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Toimikauden päättyessä, rekisterien ylläpitäjillä on velvollisuus siirtää rekisterien 
käyttöoikeudet tuleville ylläpitäjille ja samalla poistaa asianmukaisesti itseltään 
käyttöoikeudet (tai pyytää niiden poistoa) sekä mahdollisesti ladatut versiot rekistereistä. 
 
 

10. Tarkastusoikeus  

Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen 
korvauksetta kerran vuodessa. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on 
esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu 
pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.  
  

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista  

Rekisterinpitäjä korjaa tiedot henkilötietolain 29 §:n mukaisesti. Tiedonkorjaamispyynnöt 
on osoitettava rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.  
  

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet  

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietolain 30 §:n mukaiseen kieltoon henkilötietojensa 
käyttämisestä.  
  


