
JÄSENREKISTERISELOSTE 

Henkilötietolaki (523/99) 10§ 
Laadittu 29.8.2018, päivitetty 29.8.2018

Reksiterinpitäjä
Tampere Science and Engineering Studentss Association ry (TaSciEn)
Korkeakoulunkatu 10
33720 Tampere
 
Rekisteriä käsittelevä henkilö 
Tuomas Tinus
+358 451 623110
tuomas.tinus@student.tut.fi
 
Hallituksen yhteystiedot
tascien-board@listmail.tut.fi
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Kerättyjä tietoja käytetään rekisterinpitäjän tarjoamien palveluiden 
suorittamiseksi siitä hetkestä lähtien, kun käyttäjä on ne vapaaehtoisesti 
antanut. TaSciEnin tarjoamia palveluita ovat muun muassa:
- Koulutus- ja virkistystapahtumat
- Edunvalvonta
- Palautteen kerääminen
- Tiedotustoiminta
 
Rekisteriin talletettavat tiedot 
TaSciEn voi tallentaa rekisteriin asiakkaistaan tietoja edellä mainittujen 
palvelujen toteuttamiseksi, muun muassa:
- Etu- ja sukunimi
- Kotimaa
- Sähköpostiosoite
- Opinto-oikeuden laajuus
- Tietojen tallentamisen aikaleima
 
Tietojen säilyttäminen 
Tiedot tuhotaan heti, kun ne eivät ole enää tarpeellisia asiakkaan saamalle 
palvelulle.
 
Tietojen siirtäminen 
Asiakkaan tietoja ei siirretä TaSciEnin järjestelmien ulkopuolelle, eikä 
ulkopuolisille tahoille anneta niihin pääsyä. 
 
Tietojen suojaaminen 
Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen ja hyvän tietoturvan mukaisesti
asiattomilta suojattuna.
 



Evästeet 
TaSciEn käyttää sivuillaan evästeitä (cookies) verkkopalvelun tuottamiseksi ja 
verkkoliikenteen datan analysoimiseksi. Evästeet identifioivat käyttäjän ja 
mahdollistavat muun muassa automaattisen sivuprofiilin asettamisen edellisten 
sivukäyntien perusteella. Evästeet voi estää kokonaan tai osittain verkkoselaimen
tietosuoja-asetuksista, mutta se voi johtaa useiden sivujen 
sisäänkirjautumisjärjestelmien toimimattomuuteen ja huonolaatuisempaan 
palveluun.
 
Asiakkaan oikeus 
Asiakkaalla on oikeus:
- Tarkistaa itseään koskevat tiedot
- Vaatia virheellisten tietojen oikaisua
- Tulla unhoitetuksi
- Muihin Euroopan tietosuojadirektiivin kirjaamiin oikeuksiin
 
Asiakkaan oikeutta koskevat pyynnöt voi lähettää yllä mainittuun 
rekisterinpitäjän osoitteeseen.



PRIVACY POLICY 

Personal information law (523/99) 10§ 
Created 29.8.2018, Updated 29.8.2018

Data Controller 
Tampere Science and Engineering Studentss Association ry (TaSciEn)
Korkeakoulunkatu 10
33720 Tampere

Data Processor 
Tuomas Tinus
+358 451 623110
tuomas.tinus@student.tut.fi
 
TaSciEn Board
tascien-board@listmail.tut.fi
 
Purpose for the Registry 
Collected data is used by the Data Controller to provide services for Data Subject
(member) from the moment the Data Subject has given consent to store them in 
the Registry. Services provided by TaSciEn include but are not limited to:
- Training and recreational activities
- Safeguarding members’ interests
- Collecting feedback
- Information services
 
Data stored in the Registry 
TaSciEn can store Personal Data concerning Data Subjects in the Registry to 
facilitate aforementioned services, for example:
- First and last name
- Country of origin
- Email address
- Extent of right to study
- Timestamp for data entry
 
Data Retention 
All Data will be immediately deleted once it becomes irrelevant to the services 
provided by the Data Controller to the Data Subject.
 
Data Transfer 
No Personal Data will be transferred outside TaSciEn’s system nor Right to 
Access provided to entities outside TaSciEn.
 
Data Protection
Data is protected according to the best data protection habits and appropriate 
information security methods, access is restricted from outside entities.
 



Cookies
TaSciEn website utilises cookies to provide online services and to analyse Data 
from web traffic. Cookies identify individual users and enable services that 
include but are not restricted to setting an automated website profile based on 
previous usage. Cookies can be disabled in part or in whole in the privacy 
settings of a web browser which may lead to several websites’ login systems 
malfunctioning and inferior quality of services. 

Data Subject’s Rights 
Data Subject has the following Rights:
- Subject Access Right
- Right to demand correction of erroneous Data
- Right to be Forgotten
- Any other Rights written down in the General Data Protection Regulation
 
Requests concerning Data Subject’s Rights are to be made via contact 
information specified under Data Processor.


