Vasemmistoliiton jäsenrekisterin tietosuoja- ja
rekisteriseloste
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679

Puoluehallituksen 22.04.2020 kokouksessaan hyväksymä.
Tämä seloste korvaa puoluehallituksen 25.01.2020 hyväksymän 22.04.2020 alkaen.

1. Rekisterinpitäjä
2. Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa
3. Rekisterin nimi
4. Oikeusperuste ja rekisterin
käyttötarkoitus

5. Rekisterin tietosisältö

6. Tietolähteet

Vasemmistoliitto rp. www.vasemmisto.fi
Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki
Iikka Nikkinen
+358 40 621 3220
iikka.nikkinen@vasemmistoliitto.fi
Vasemmiston verkkojäsenrekisteri
Tietoja kerätään ja ylläpidetään henkilön
jäsenhakemuksessa (sähköinen tai
paperinen) annetun suostumuksen
perusteella.
Henkilötietojen käsittelytarkoitus on
Vasemmistoliiton jäsentietojen ja vaalien
ehdokastietojen (henkilöjäsenten, perus- ja
kunnallisjärjestöjen sekä piirijärjestöjen
tietojen, ei-jäsen ehdokkaiden) ylläpito,
sekä Vasemmistoliiton ja sen
kampanjoiden viestintä jäsenille ja
ehdokkaille.
• Jäsenten nimitiedot (yhdistyksen
perustiedot) ja kotikunta
• ehdokkaiden nimitiedot ja kotikunta
• syntymäaika, sukupuoli,
postiosoite, puhelinnumero,
sähköposti
• ammattiliitto
• vapaajäsenyystieto
• tieto myönnetystä ansiomerkistä
• jäsenyys organisaatiossa,
liittymispäivä ja jäsennumero
• koulutusaste
• ammatti
• jäsenmaksutiedot
• erityisosaaminen & kielitaito
• tehtävät ja ehdokkuudet
puolueorganisaatiossa
• luottamustehtävät (kunnat,
maakunnat, eduskunta)
• sähköinen jäseneksiliittymislomake
osoitteessa www.vasemmisto.fi

•

7. Tietojen tavanomaisluovutus

8. Tietojen käsittelijät

paperiset
jäseneksiliittymislomakkeet
• jäsenet
• jäsenyhdistysten nimenkirjoittajat
• postin automaattinen
osoitteenmuutospalvelu henkilön
suostumuksella
Tietoja luovutetaan
tavanomaisluovutuksena:
• jäsenelle itselleen
• oman
yhdistyksen/kunnallisjärjestön/piirin
puheenjohtajalle,
toiminnanjohtajalle tai valtuutetulle
yhdistyksen/kunnallisjärjestön/piirin
hallituksen jäsenelle
• vasemmistoliiton ja sen
jäsenyhdistysten sähköiseen ja
paperiseen viestintään ja
kampanjointiin. Sähköistä viestintää
ja kampanjointia suoritetaan Action
Network palvelun kautta.
• jäsenlehden lähetykseen kolmannen
osapuolen kanssa yhteistyössä
• vasemmistoliiton omaan
varainhankintaan
(televarainhankinta, arpajaiset,
vuosikalenteri), joka toteutetaan
kolmannen osapuolen kanssa
yhteistyössä
• jäsenmaksulaskutuksen tai muun
jäsenkirjeiden lähettämisen
toteuttamiseen kolmannen
osapuolen kanssa yhteistyössä
• jäsenrekisterin palveluntarjoaja
• jäsenmaksulaskutuksen
palveluntarjoaja
• jäsenlehden painotalo
• varainhankinnan toteuttajien
palveluntarjoajat
Voimme ulkoistaa henkilötietojen
käsittelyn em. Tarkoituksen kaltaiseen
omaan toimintaamme osittain kolmannelle
osapuolelle, jolloin takaamme
sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja
käsitellään voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja
muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen käsittelyn kesto

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

11. Rekisterin suojauksen
periaatteet

12. Tarkastusoikeus ja oikeus
vaatia tiedon korjaamista

Tietoja käsitellään ja päivitetään
jäsenyyden keston ajan aktiivisesti.
Tiedot jäävät jäsenyyden päättymisen
jälkeen passiivitilaan
tilastointitarkoitukseen.
Jäsenrekisterin tiedot eivät sijaitse eikä
niitä siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.
Action Network palvelun kautta tietoja
saatetaan siirtää EU:n ja ETA:n
ulkopuolelle. Tässä tapauksessa on
varmistettu palvelun tietosuojan olevan
EU:n tietosuoja-asetuksen tasoinen ja
palveluntarjoajan noudattavan tietosuojaasetusta.
Rekisterisovelluksen piirikohtaisiin tietoihin
on pääsy kyseisen piirin työntekijällä
omilla tunnuksilla.Pääsy on rajattu
määritettyihin laitteisiin. Muista laitteista
kirjauduttaessa vaaditaan vielä
mobiilivarmennus. Paikallisyhdistysten
puheenjohtajilla tai yhdistyksen muutoin
valtuuttamalla henkilöllä on yhdistyksensä
jäsenlistantulostusoikeus ja pääsy
yhdistyskohtaisiin rajattuihin tietoihin
omintunnuksin.
-Käyttäjätunnuksin rajataan pääsy eri
rekisteritietoihin. Paperiversiot
jäsenlomakkeista säilytetään
lukitussatilassa.
-Rekisterisovelluksen palvelimet sijaitsevat
konesalissa, jonne on rajoitettu ja valvottu
pääsy,tiedot varmuuskopioidaan laaditun
suunnitelman mukaan.
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä
on oikeus tarkistaa tai poistaa rekisteriin
tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen
virheellisen tiedon korjaamista tai
puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli
henkilö haluaa tarkistaa hänestä
tallennetut tiedot, siirtää ne järjestelmästä
toiseen tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
tulee lähettää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

13. Tietosuoja- ja
rekisteriselosteen muutokset

14. Yhteydenotot

25.01.2020
• muutettu kohdassa 2 määritelty
yhteyshenkilö
• muutettu viittaus kumottuun lakiin
Henkilötietolaki (523/99). Lisätty
(EU) 2016/679
• lisätty kohdassa 7 tietojen
tavanomaisluovutuksen oikeus
valtuutetulle
yhdistyksen/kunnallisjärjestön/piirin
hallituksen jäsenelle
• lisätty kohdassa 12 oikeus henkilölle
siirtää tietonsa järjestelmästä
toiseen sekä oikeus vaatia
tietojensa poistoa.
22.04.2020
• Lisätty kohtaan 7 tietojen
tavanomaisluovutuksen kohteeksi
Action Network palvelu, jota
käytetään sähköisessä viestinnässä
ja kampanjoinnissa.
• Muutettu kohtaan 10 tietojen
luovutuksesta EU ja ETA:n
ulkopuolelle tieto Action Network
palvelusta.
Kaikki tätä selostetta koskevat
yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää
kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa
kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

Vasemmistoliiton ehdotettujen ehdokkaiden tietosuoja- ja
rekisteriseloste
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679
1. Rekisterinpitäjä
2. Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa
3. Rekisterin nimi
4. Oikeusperuste ja rekisterin
käyttötarkoitus

5. Rekisterin tietosisältö

Vasemmistoliitto rp. www.vasemmisto.fi
Lintulahdenkatu 10
00500 Helsinki
Iikka Nikkinen
+358 40 621 3220
iikka.nikkinen@vasemmistoliitto.fi
Vasemmiston ehdotettujen
ehdokkaiden rekisteri
Tietoja kerätään sähköisellä
lomakkeella. Rekisterin
käyttötarkoituksena tietojen
lyhytaikainen käyttö vaaleihin
osallistamisen mahdollistamiseksi.
•

Ehdotettujen ehdokkaiden
nimitiedot, kotikunta ja piiri.
Puhelinnumero, sähköposti
• perustelut ehdokkuudesta
• Ehdottajan nimitiedot,
sähköposti, puhelinnumero
6. Tietolähteet
• sähköinen lomake osoitteessa
www.vasemmisto.fi
7. Tietojen tavanomaisluovutus
Tietoja luovutetaan
tavanomaisluovutuksena:
• Ehdotetulle ehdokkaalle
• Ehdotetun ehdokkaan vaalipiirin
toiminnanjohtaja
• Ehdotetun ehdokkaan
paikallisosaston toimijoille
8. Tietojen käsittelijät
• Sähköisen lomakkeen
palveluntarjoaja
9. Tietojen käsittelyn kesto
Tietoja käsitellään Vasemmistoliiton
ehdokashankinnan aikana ja rekisterin
tiedot poistetaan kuntavaalien 2021
jälkeen.
10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n
Jäsenrekisterin tiedot eivät sijaitse eikä
ulkopuolelle
niitä siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.
11. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin tietoihin on pääsy
Vasemmistoliiton työntekijöillä omilla
tunnuksilla. Paikallisyhdistysten
toimijoille välitetään ainoastaan heidän
osastoon liittyviä tietoja.

Rekisterin palvelimet sijaitsevat
konesalissa, jonne on rajoitettu ja
valvottu pääsy.
12. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia
tiedon korjaamista

13. Tietosuoja- ja rekisteriselosteen
muutokset
14. Yhteydenotot

Jokaisella rekisterissä olevalla
henkilöllä on oikeus tarkistaa tai
poistaa rekisteriin tallennetut tietonsa
ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon
korjaamista tai puutteellisen tiedon
täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot,
siirtää ne järjestelmästä toiseen tai
vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee
lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa
pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä
vastaa asiakkaalle EU:n tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Kaikki tätä selostetta koskevat
yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää
kirjallisesti tai henkilökohtaisesti
kohdassa kaksi (2) nimetylle
yhteyshenkilölle.

