
 

   

 

Tietosuojaseloste: Suomen vesifoorumi ry:n jäsenrekisteri 

 

1. Rekisterin pitäjä 

Nimi: Suomen vesifoorumi ry  

Y-tunnus: 2319929-4 

Sähköposti: info(a)fwf.fi  

Osoite: Eerikinkatu 8, 00100 Helsinki 

 

2. Rekisterin yhteyshenkilö 

Nimi: Topi Helle  

Sähköposti: topi.helle(a)fwf.fi  

Puhelin: +358 40 7381 267 

Osoite: Eerikinkatu 8, 00100 Helsinki 

 

4. Rekisterin nimi 

Suomen vesifoorumi ry:n jäsenrekisteri 

 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Tietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Suomen vesifoorumin jäsensuhteiden 
ylläpitämiseksi sekä suomalaisten vesialan toimijoiden rekisteröimiseksi Suomen 
vesifoorumin verkkosivuilta löytyvään rekisteriin. 

 

6. Rekisterin tietosisältö 

 Organisaation nimi 

 Yhteyshenkilön etunimi ja sukunimi 

 Yhteyshenkilön sähköpostiosoite  

 Tieto rekisteröidyn käyttämästä laitteesta, kuten laitetyyppi, selain, IP-osoite ja muu 
laitedata 

 Rekisteröidyn itse antamat muut luokittelutiedot  

3.1.2022 



 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tietoja saadaan jäsenrekisteröinnin yhteydessä. 

 

8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja 
velvoittamissa rajoissa.  

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteritiedot säilytetään luottamuksellisina. Manuaalinen aineisto, kuten jäsenlistat 
säilytetään Suomen vesifoorumin toimistolla. Digitaalisesti käsiteltävien tietojen käyttö on 
suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Pääkäyttäjätunnuksia käyttävät Suomen 
vesifoorumin toimihenkilöt. 

 

11. Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen 
täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. 
Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita 
poistetaan säännöllisesti. 

 

12. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä 

 
A. Oikeus saada pääsy tietoihin 

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan 
rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus toimittaa tiedot kuukauden 
kuluessa. 

B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun 
toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. 

C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon 
korjausta. 



 

D. Oikeus poistaa tiedot 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat 
henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Henkilö voi muokata tai poistaa tietoja ottamalla 
yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön.   

E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että 
käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. 
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, 
mikäli se on teknisesti mahdollista. 
 

13. Muutokset tietosuojakäytäntöön 

Suomen vesifoorumi voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin 
tietoihin. Tämä seloste on viimeksi päivitetty 3.1.2022. Suomen vesifoorumi suosittelee, 
että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen 
tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista. 




