
     REKISTERISELOSTE 
    Henkilötietolaki (523/1999) 10 §  
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
15.1.2016 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry 

Osoite 

Ratamestarinkatu 11, 00520  Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

09 3158 6000     www.talentia.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Järjestöpäällikkö Janne Seppälä 
Osoite 

Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

09-31586030 

3 
Rekisterin 
nimi 

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian jäsen- ja jäsenmaksurekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Lain tarkoittama yhdistyksen jäsenluettelo ja yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen. 

Jäsenen jäsenyys- ja jäsenmaksutietojen ylläpitäminen jäsenasioiden ja- palveluiden hoitoon liittyen. 
Jäsenlehden ja jäsentiedotteiden lähettäminen. Jäsenselvitykset, jäsentutkimukset ja tilastointi.  

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Kerätään järjestön toiminnan kannalta olennaista tietoa. 

Henkilötiedot 

-jäsenen nimi, osoite, henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, puhelinnumero (työ-, koti-), 
sähköpostiosoite 

Jäsenyystiedot 

- liittymispäivät Talentiaan, sen jäsenyhdistyksiin ja Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon. 
Mahdolliset luottamustehtävät Talentiassa ja sen jäsenyhdistyksissä. 

Työsuhdetiedot: työnantajan nimi, osoite ja y-tunnus, tehtävänimike, sopimusala, työsuhteen 
alkamis- ja loppumispäivämäärä 

Koulutustiedot: tutkinto ja sen suorituspäivä tai arvio siitä, oppilaitoksen nimi 

Jäsenmaksu- ja selvitystiedot: tilittäjä, summa, tilitysjakso 

Laskutus 

Markkinoinnin esto, lisätietoja jäsenen yhteydenotoista ja sovituista asioista (jäsenyyteen liittyvissä 
asioissa) 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Jäsenen itsensä ilmoittamat tiedot (jäsenhakemuksella, muutoslomakkeella, puhelimitse, 
sähköisessä asiointipalvelussa, sähköpostitse) 

Työnantajalle toimitettu jäsenmaksujen perintävaltakirja 

Talentian jäsenyhdistyksiltä saapuvat muutostiedot 

Postilta saapuvat osoitteenmuutokset jäsenrekisterijärjestelmän automaattisen päivityspalvelun 
kautta 

Palkanlaskijoilta saapuvat tiedot koskien jäsenmaksuja 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Luottamusmiehille ja Talentian jäsenyhdistyksille luovutetaan tarvittaessa jäsentietoja. 

Painotaloille toimitetaan tarvittaessa jäsenten osoitetiedot jäsenlehtien, tiedotteiden, kalenterin ja 
jäsenkortin postittamista varten 

Vakuutusyhtiöille toimitetaan tarvittaessa jäsenten yhteys- ja jäsenyystietoja vakuutusetuja sekä 
niiden markkinointia varten. 

Verottajalle ilmoitetaan vuosittain suoritetut jäsenmaksut sähköisessä muodossa konekielisesti 
suoraan jäsenmaksujärjestelmän kautta. 

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkolle luovutetaan säännönmukaisesti tiedot alkaneista ja 
päättyneistä jäsenyyksistä sekä tarvittaessa tarkempia tietoja liittyen jäsenmaksuihin ja jäsenyyksiin. 

Sähköpostiosoitteiden siirtäminen jäsentiedotejärjestelmään (Postiviidakko) 

Jäsentietoja hyödynnetään Talentian verkkosivujen käyttäjäoikeuksien tunnistamiseen kirjautumista 
vaativilla sivuilla ja siellä sijaitsevissa sähköisissä asiointipalveluissa.   

Kaikki jäsenten tietoihin liittyvät luovutukset tehdään suojatun palvelimen kautta käyttäen salattua 
sähköpostiyhteyttä. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 
 

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa arkistohuoneessa, jonne on pääsy vain valtuutetulla 
henkilöllä.  
Vuosittaiset jäsenluettelot sekä Talentian että kaikkien sen jäsenyhdistysten jäsenistä tallennetaan 
sähköiseen arkistointijärjestelmään Halariin, johon on pääsy vain valtuutetuilla Talentian 
toimihenkilöillä. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Tietoja säilytetään järjestelmäntoimittajan (YAP Solutions Oy) hallinnassa olevilla palvelimilla. 
Palvelimilla olevia tietoja käytetään käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisteritietoihiin on pääsy 
vain valtuutetuilla Talentian toimihenkilöillä sekä järjestelmäntoimittajalla siltä osin, kun se heidän 
työnsä hoitamiseksi on välttämätöntä. Järjestelmäntoimittajalla on hallussaan tiedot järjestelmän 
käyttäjätunnuksista ja salasanoista 
 

 


