
 

   

    

 

 

Tietosuojaseloste 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
 

1. Rekisterinpitäjä 
 
Suomen Journalistiliitto ry 

Siltasaarenkatu 16 

00530 Helsinki 

puh. 09 6122 330 (vaihde)  

 

2. Yhteyshenkilö tätä rekisteriä koskevissa asioissa 
 
Jäsenasian hoitaja Arja Katila 

Siltasaarenkatu 16 (PL 252) 

00530 Helsinki 

puh. 050 366 3501 

sähköposti jasenasiat(at)journalistiliitto.fi 

 

3. Rekisterin nimi 
 
Jäsenrekisteri (Ay-Ankkuri)  

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 

Liitto ylläpitää keskitetysti yhdistyslain 11 § mukaista luetteloa jäsenistään. Tallennettuja 

tietoja käytetään jäsenyyteen liittyvien asioiden hoitamisessa ja ammattiliiton toiminnassa 

sekä jäsenetujen hoitamisessa. 

 

Ammattiliittotoimintaan sisältyviä yhteisöjä ovat ammattiliitto, ammattiyhdistykset, -osastot 

sekä työttömyyskassa. 
 

5. Rekisterin tietosisältö 
 

Rekisteriin kerätään 

 

• jäseneen liittyviä tietoja, kuten henkilötunnus, henkilö- ja yhteystiedot 

• jäsenyyteen liittyvät perustiedot kuten ammattiyhdistyksen ja ammattiosaston nimi ja 

liittymispäivä, työttömyyskassan (Finka) liittymispäivä 

• jäsenen työsuhteeseen mahdollisesti liittyvä sopimusala ja muita työsuhteeseen ja 

jäsenmaksuvelvoitteeseen liittyviä tietoja kuten työnantajan ja työpaikan tiedot sekä 

työsuhteeseen liittyvät tiedot  

• jäsenmaksuun ja jäsenmaksun maksutapaan liittyvät tiedot 

• liiton luottamus- ja järjestötehtävät ja niihin liittyvä toimikausi 

• muut jäsenyyteen liittyvät asiat kuten markkinointilupa, tekijänoikeusvaltakirja ja/tai -

sopimus (Kopiosto), jäsenlehti 

• koulutus 
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
 

Jäsenrekisteriin tallennetaan jäsenen itsensä ilmoittamat tiedot. 

 

Henkilötietoja voidaan tallentaa ja päivittää myös osoite- ja muuta vastaavaa palvelua 

tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä. 



 

   

    

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
 

Säännönmukaisia luovutuksia on jäsenetujen osalta ja ainoastaan niille yhteistyötahoille, 

joiden tulee varmistaa jäsenyys ennen jäsenedun antamista jäsenelle. 

Jäsentietoja luovutetaan vakuutusyhtiö Turvalle, jotta Turva voi tarjota jäsenille 

vakuutuksia jäsenetuehdoilla ja vakuutta liiton jäsenet liiton ja Turvan sopimuksen 

mukaisesti. Jäsen voi kieltää luovuttamasta tietoja Turvalle. 

Jäsentietoja luovutetaan työttömyyskassa Finkalle. Tietojen siirtämisen voi kieltää. 

Rekisterinpitäjä ilmoittaa suoritetut jäsenmaksut verottajalle sähköisessä muodossa. 

Jos jäsen antaa liitolle Kopiosto-valvontavaltakirjan, siirretään jäsentiedot Kopiostolle. 

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
 
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 
 

Manuaalinen aineisto: 

 

Manuaalinen aineisto säilytetään erillisessä arkistossa, jonne on pääsy vain henkilötietojen 

käsittelyyn oikeutetuilla työntekijöillä. 

 

ATK:lla käsiteltävät tiedot: 

 

Digitaalisesti käsiteltävät tiedot säilytetään erillisissä tietokannoissa, jotka on suojattu 

suojattu tavanomaisesti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Tietojen 

käsittelyssä noudatetaan yleisiä tietosuojasäännöksiä. 

 

Tietoja saavat käyttää käyttöoikeusrajoituksin vain ne Suomen Journalistiliiton ja 

Työttömyyskassa Finkan palveluksessa olevat henkilöt sekä ammattiyhdistysten/-osastojen 

jäsentietoja hoitavat henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävien hoitamiseen. 

 

Rekisteriin merkityt tiedot ovat salassapidettäviä. 

 

10. Tarkastusoikeus 

 
Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, 

rekisterissä olevat tiedot. Rekisterin tietolähteet on todettu edellä, kohta Rekisterin 

tietolähteet. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna 

rekisteriyhdyshenkilölle tai se voidaan esittää henkilökohtaisesti edellä mainitussa 

osoitteessa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon 

korjaamista. 

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

 
Henkilötietolain 29 §:n mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidyn 

vaatimuksesta tai oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, 

käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut 

henkilötieto. 

 

Korjauspyyntö on tehtävä joko henkilökohtaisesti tai kirjallisesti, ensisijaisesti osoitteeseen 

jasenasiat(at)journalistiliitto.fi. Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon 

korjaamisesta, annamme asiasta kirjallisen todistuksen. Todistuksessa mainitaan syyt, joiden 

vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun 

käsiteltäväksi. 

 



 

   

    

 

Rekisterinpitäjä ilmoittaa tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai 

jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan 

ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa. 

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää 

käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta 

suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö tulee tehdä 

kirjallisesti, ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen jasenasiat(at)journalistiliitto.fi. 

 

 


