Vasemmistoliiton jäsenrekisterin
tietosuoja- ja rekisteriseloste
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679
Tämä seloste korvaa puoluehallituksen 22.04.2020 hyväksymän 29.01.2021 alkaen.
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1 Rekisterinpitäjä
Vasemmistoliitto rp.
Lintulahdenkatu 10, 3.krs.
00500 Helsinki
https://www.vasemmistoliitto.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Iikka Nikkinen
Lintulahdenkatu 10, 3.krs.
00500 Helsinki
järjestösuunnittelija
+358 40 621 3220
Iikka.nikkinen@vasemmistoliitto.fi

3 Rekisterin nimi
Vasemmistoliiton henkilötietorekisteri

4 Oikeusperuste ja rekisterin käyttötarkoitus
Vasemmistoliiton henkilötietorekisteri on seuraavat tietueet käytössä
- Jäsen
- Lahjoittaja
- Sitoutumaton ehdokas

Jäsen
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, sekä
Vasemmistoliiton ja sen kampanjoiden viestintä jäsenille ja ehdokkaille.

Lahjoittaja
Tietoja kerätään ja ylläpidetään lahjoituksen yhteydessä, henkilön annetun suostumuksen
perusteella.
Henkilötietojen käsittelytarkoitus on lakisääteinen. Vasemmistoliitolla on velvollisuus kirjata
taloudellista tukea antavat henkilöt. Lahjoittajarekisterissä oleville henkilöille kohdennetaan
viestintää, mikäli henkilö on antanut siihen suostumuksen.

Sitoutumaton ehdokas
Tietoja kerätään ja ylläpidetään henkilön täyttäessä suostumuksensa ja vakuutuksensa
puolueen ehdokkuudesta.
Henkilötietojen käsittelytarkoitus on Vasemmistoliiton sitoutumattoman ehdokkaan tietojen,
vaalien sekä Vasemmistoliiton ja sen kampanjoiden viestintä ehdokkaille.

5 Rekisterin tietosisältö
Jäsen
-

Jäsenten nimitiedot ja kotikunta
Syntymäaika, sukupuoli, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Ammattiliitto
Vapaajäsenyystieto
Tieto myönnetystä ansiomerkistä
Jäsenyys organisaatiossa, liittymispäivä ja jäsennumero
Koulutusaste
Ammatti
Jäsenmaksutiedot
Erityisosaaminen & kielitaito
Tehtävät ja ehdokkuudet puolueorganisaatiossa
Luottamustehtävät (kunnat, maakunnat, eduskunta)
Ehdokkuudet, kampanjatili, kuvaus, verkkosivu, sosiaalisen median kanavat
Ehdokkuuteen kohdistetut kertalahjoitukset

Lahjoittajarekisteri
-

Jäsennumero
Nimitiedot ja kunta
Sähköpostiosoite
Lahjoituksen kohde, vaali, lahjoituksen tiedot

Sitoutumaton ehdokas
-

Nimitiedot ja kotikunta
Jäsennumero
Syntymäaika, sukupuoli, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Ammattiliitto
Koulutusaste
Ammatti
Erityisosaaminen & kielitaito
Luottamustehtävät
Ehdokkuudet, kampanjatili, kuvaus, verkkosivu, sosiaalisen median kanavat
Ehdokkuuteen kohdistetut kertalahjoitukset

6 Tietolähteet
Tietojen tietolähteinä jokaisessa yllä olevassa rekisterissä on listattuna alla. Lisäksi jos
rekistereissä on poikkeavia tietolähteitä, ne ovat luokiteltu erikseen kyseisen rekisterin alle
varattuun osioon.

Jäsen
-

sähköinen jäsenliittymislomake osoitteessa www.vasemmisto.fi
paperiset jäsenliittymislomakkeet
henkilö itse
jäsenyhdistysten nimenkirjoittajat
postin automaattinen osoitteenmuutospalvelu henkilön suostumuksella
Asiointiportaali osoitteessa vaikutavasemmistossa.fi

Lahjoittaja
-

Vasemmistoliiton ehdokasgalleria osoitteessa www.vasemmisto.fi

Sitoutumaton ehdokas
-

Sitoutumattoman ehdokkaan täyttämä lomake
Asiointiportaali osoitteessa vaikutavasemmistossa.fi

7 Tietojen tavanomaisluovutus
Jäsen
-

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 jäsenen
suostumuksesta
jäsenmaksulaskutuksen tai muun jäsenkirjeiden lähettämisen toteuttamiseen kolmannen
osapuolen kanssa yhteistyössä

Lahjoittaja
-

Lahjoittajalle itselleen
Lahjoituksen kohteelle

Sitoutumaton ehdokas
-

Ehdokkaalle itselleen
Ehdokkaaksi asettavan yhdistyksen/kunnallisjärjestön/piirin puheenjohtajalle,
toiminnanjohtajalle tai valtuutetulle yhdistyksen/kunnallisjärjestön/piirin hallituksen
jäsenelle

8 Tietojen käsittelijät
Saatamme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin
takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan
tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
Rekisterin henkilötietojen käsittelijöitä Vasemmistoliiton työntekijöiden lisäksi ovat
- jäsenrekisterin palveluntarjoaja
- jäsenmaksulaskutuksen palveluntarjoaja
- jäsenlehden painotalo
- varainhankinnan toteuttajien palveluntarjoajat
Tietojen käsittely on aina tarkoituksenmukaista ja oikeusperusteista.

9 Tietojen käsittelyn kesto
Jäsen
Tietoja käsitellään ja päivitetään jäsenyyden keston ajan aktiivisesti. Tiedot jäävät jäsenyyden
päättymisen jälkeen passiivitilaan tilastointitarkoitukseen. Passiivitilassa olevia henkilötietoja ei
käytetä muuhuin kuin tilastointi- ja historiatietotarkoitukseen.

Lahjoittaja
Kaikki henkilötiedot poistetaan viimeistään 8 kalenterivuoden kuluessa edellisestä
lahjoituksesta. Lahjoittajan henkilötietoja ei jätetä passiivitilaan.

Sitoutumaton ehdokas
Tietoja käsitellään ja päivitetään ehdokkuuden ja vaalien keston ajan. Jos sitoutumaton
ehdokas valitaan vaaleissa, hänen tietonsa jäävät aktiivisen käsittelyyn. Muissa tapauksissa
tiedot jäävät ehdokkuuden jälkeen passiivitilaan tilastointitarkoitukseen. Passiivitilassa olevia
henkilötietoja ei käytetä muuhuin kuin tilastointi- ja historiatietotarkoitukseen.
Sitoutumattomien ehdokkaiden henkilötiedot poistetaan viimeistään 4 vuoden kuluttua
edellisistä vaaleista, ellei sitoutumaton ehdokas ole asettunut uudestaan ehdokkaaksi.

10 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterien tiedot eivät lähtökohtaisesti sijaitse eikä niitä siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.
Poikkeuksena Jäsen, jossa tietoja saatetaan siirtää EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, Action Network
palveluun, jota käytetään sähköisessä viestinnässä. Tässä tapauksessa on aina varmistettu
palvelun tietosuojan olevan EU:n tietosuoja-asetuksen tasoinen ja palveluntarjoajan
noudattavan tietosuoja-asetusta.
Action Network palvelun tietosuoja- ja rekisteriselosteesta voit lukea tarkemmin täältä.

11 Rekisterin suojauksen periaatteet
Tässä listattuja suojauksen periaatteita sovelletaan kaikissa mainituissa tietueissa
• Jäsen
• Lahjoittaja
• Sitoutumaton ehdokas
-

Rekisterisovelluksen piirikohtaisiin tietoihin on pääsy kyseisen piirin työntekijällä omilla
tunnuksilla.
Paikallisyhdistysten puheenjohtajilla tai yhdistyksen muutoin valtuuttamalla henkilöllä
on yhdistyksensä jäsenistön henkilötietoihin katseluoikeus ja pääsy yhdistyskohtaisiin
rajattuihin tietoihin omin tunnuksin.
Käyttäjätunnuksin rajataan pääsy eri rekisteritietoihin. Paperiversiot jäsenlomakkeista
säilytetään lukitussa tilassa. Lahjoittaja tietoihin on pääsy vain rekisterin pääkäyttäjillä.
Rekisteripalvelu on toteutettu Amazon AWS –ympäristöön. Ympäristö täyttää useita
kansainvälisesti hyväksyttyjä sertifiointeja. Lisätietoa AWS-ympäristön turvallisuudesta
ja voimassa olevat sertifioinnit voi tarkistaa täältä:
https://aws.amazon.com/compliance/

-

Palvelun teknisenä ylläpitäjänä toimii Vitec Avoine Oy. Avoine käyttää palvelun
tuottamiseen ainoastaan AWS:n EU-alueella sijaitsevia palveluita. Yhteydet ovat SSLsalattuja ja ympäristö on suojattu palomuurilla.

12 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
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).
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja muuttaa omia henkilötietojaan asiointiportaalin kautta.
Asiointiportaalin kautta rekisteröity voi muuttaa seuraavia tietojaan:
- Ammatti
- Suoramarkkinointikielto
- Suostumukset varainhankintaan sekä yhteistyökumppaniviestintään
- Puhelinnumero
- Matkapuhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Ammattiliitto
- Kielitaito
- Ehdokkuudet, kampanjatili, kuvaus, verkkosivu, sosiaalisen median kanavat, arvo tai
ammatti
- Ehdokkuuteen kohdistetut kertalahjoitukset

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

14 Vasemmistoliiton henkilötietorekisterin muutokset
29.01.2021 Tämä henkilötietorekisteriseloste korvaa aikaisemman tietosuoja- ja
rekisteriselosteen.

