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Henkilötietojen käsittely Zonta International Piiri 20 ry
Tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä
Zonta International Piiri 20 ry Suomi ja Viro – Zonta International District 20 Finland and Estonia
Y-tunnus: 2018616-4
Kotipaikka: Helsinki
c/o Governor Lea Helle
e-mail: lea.helle@zonta.fi
Paavontie 14, 78300 Varkaus
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Erja Lindholm
puhelin: +358 405476 040
e-mail: erja.lindholm@zonta.fi

Yhteisvastuullisia rekisterinpitäjiä ovat Suomessa ja Virossa toimivat Zonta International Piiri 20 ry:n
jäseniksi liittyneet Zonta-kerhot/e-Clubit, kukin kerho/club omien jäsentensä tietojen osalta.

2. Rekisterin ylläpidosta vastaava henkilö
Zonta International Piiri 20 ry:n nimittämä henkilö.

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Zonta International Piiri 20 ry:n rekisterit zonta-toimintaa varten.
Kerhon yhteystietorekisteri kerhot (kerhon nimi eng/fin sekä kerhon numero)
Kerhon puheenjohtajien valokuvarekisteri
Kerhon rahastonhoitajan yhteystiedot (kerho, kerhon e-mail ja puhelinnumero)
Piirin taloushallinnon rekisteri
Kerhon edustajien ja varaedustajien rekisteri
Kerhon edustajan matkakorvausrekisteri
Kerhon ehdokkaat ja ehdottajarekisteri
Piirin yhteystietorekisteri piirihallinto
Piirihallinnon valokuvarekisteri
Piirihallinnon matkakorvausrekisteri
Piirin sidosryhmärekisteri
Piirin Zonta-Intranet sähköpostirekisteri
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Piirin Adobe Connect ylläpitäjärekisteri
Piirin Adobe Connect osallistuja- ja tallennerekisteri
Piirin piirikokous- ja kevätseminaarirekisterit
Piirin omat tapahtumat ja seminaarien osallistujarekisterit (jotka toteutettu piirin webropolilla)
Piirin kyselyrekisteri (erillisistä kyselyistä jäsenille ja piirihallinnolle webropolilla)
Stipendien saaja- ja hakijarekisteri
Rekisteröityjä ovat Zonta International Piiri 20:n Suomen ja Viron kerhot. Piirin tehtävissä toimivat henkilöt
ja kerhon/e-Clubin presidentit, kerhon webmasterit sekä ne kerhojen tehtävissä olevat toimikuntien
puheenjohtajat, jotka kerho nimittää piirin yhteystietorekisteriä varten.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Zonta International Piiri 20 on kansainvälinen palvelujärjestö. Sen jäseniä ovat yksittäiset kerhot/e-Clubit.
Rekisterin käyttötarkoituksena on zontatoiminta. Tiedot palvelevat muun muassa: yhteydenpitoa stipendien
hakijoihin, piirin ja kerhojen keskinäistä yhteydenpitoa, piirin ja -kerhojen/e-Club (yhdistysten) lakisääteistä
hallintoa, jäsenlehtien ja -tiedotteiden jakelua sekä Zonta Internationalin tarpeita. Tietoja ei käytetä muihin
käyttötarkoituksiin

5. Rekisteri voi sisältää
Käyttäjän/jäsensuhteen/kerhon antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kerhon/e-Club nimi
Kerhon yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti)
Kerho/e-Club numero
Kerhon/e-Clubin demografiatieto
Kerhon/e-Clubin perustamisvuosi ja -päivä (charter day)
Mahdolliset aikaisemmat kerhojen nimet
Kerhon laskutus- ja maksutiedot
Tehtävä piirissä, valokuva ja luokitenumero (Governor, Lt.Governor, piirisihteeri, rahastonhoitaja.
jne.)
Tehtävä kerho/e-Club puheenjohtaja ja webmaster (nimi, valokuva, e-mail ja puhelin numero)
Kerhon ehdokkaiden osalta osallistumiset kansainvälisiin ja piirin sääntömääräisiin kokouksiin
Kerhon ehdokkaiden osalta luokite, työ- ja tutkintotieto
Kerhon/e-Clubin webmasterin ylläpidon rekisteröitymistiedot (etu- ja sukunimi, e-mail,
käyttäjätunnus ja salasana)
Kerhon/e-Clubin jäsenen Zonta-Intra -tunnus (etu- ja sukunimi ja e-mail)
Nykyiset ja aikaisemmat zonta tehtävät
Uutiskirjeen lähetystiedot
Tapahtumien osallistumistiedot
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•
•

Jäsenen ilmoitus halustaan rajoittaa tietojensa jakelua
Stipendien hakijan etu- ja sukunimi, e-mail, puh.nro, osoite, syntymäaika (koskevat Lisa Andström
stipendiä, kerhon ilmoittamaa Young Women in Public Affairs Award -palkintoa sekä kerhon
ilmoittamaa Jane M Klausman Women in Business stipendiä

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:
• Laskutus- ja maksutiedot kerho/e-Club
• Tuote-, palvelu-, lahjoittamis-, ja tilaustiedot / kauppapaikka ja maksaminen
• Asiakaspalautteet ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim.
maksullisten tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, maksuttomien tuotteiden ja
palveluiden tilaustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien
taltioinnit, kuten: puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit) /web sivut/kauppapaikka ja
maksaminen
Peruutustiedot/ilmoittautuminen ja maksaminen
• Rekisteröidyn suostumuksella ilmoittamat mielenkiinnon kohteet
Liitteet: Tilitoimisto Rantalainen tietosuojaseloste, Pulse 7/24 (My Chasflow -kauppapaikka)
tietosuojaseloste sekä Pay Trial -maksuvälityspalvelu, Webropol tietosuojaseloste) tietosuojaseloste.
Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten:
• Selailu- ja hakutiedot ja tunnistautumistiedot
• Tiedot palveluiden käytöstä
Rekisteröintitiedot, kuten:
• Rekisteröintihistoria mm. kerhon yhteystieto, virkailija- ja hallitustiedot, toimikunnat tai muut
toimihenkilöt
• Kerhon edustajan ja varaedustajan tiedot seminaarit, piirikokoukset ja ZI -yleiskokous
• Palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus tai y-tunnus
• Nauhoitetut kokoukset Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmällä
• Järjestelmän käyttötiedot ja -tilastot
Osa tiedoista on pakollisia – osa vapaaehtoisia. Jäsen voi harkintansa mukaan valita mitä vapaaehtoisia
tietoja ilmoittaa. Lisäksi jäsenellä on mahdollisuus rajoittaa tietojensa jakelua myös zonta-toiminnan sisällä.
Jakelurajoitus merkitään rekisteriin.

6. Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai jäsensuhteen perusteella. Rekisterin pitämisen
peruste on ns. oikeutettu etu zonta-toiminnan organisoimiseksi sekä zonta-kerho/e-Clubin (yhdistyksien)
lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseksi. Tiedottaminen jäsenille Zonta-Intran kautta (salasanoin
suojattu). Ilmoittautumiset ja muut pyynnöt tietojen keräämisessä perustuu jäsenen suostumukseen.
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Liittyessään jäsenet ovat olleet tietoisia zonta-toiminnan kansainvälisestä luonteesta ja juridisesta
rakenteesta. Liittymällä zonta-kerhoon/e-Clubiin he ovat sitoutuneet noudattamaan zonta-toiminnan
periaatteita ja myös hyväksyneet tietojensa rekisteröinnin sekä siirtämisen Zonta Internationalin käyttöön.
Kun jäsen on hyväksytty, jäsen hallinnoi omia jäsentietojaan Zonta Internationalin jäsenrekisterissä My
Zonta -tilin avulla. Zonta International ja Zonta kerhot/e-Club noudattavat EU:n tietosuoja-asetuksen
mukaisia ohjeita henkilötietojen suojauksessa ja käyttötarkoituksessa.

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Kaikki tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Kerhonumero määrittyy Zonta Internationalin
tietojärjestelmästä.
Piiri kerää ilmoittautumistietoja piirin tilaisuuksiin Webropol -tiedonkeruujärjestelmällä.
Piirin uutiskirjeen rekisterissä sovelletaan Zonta Internationalin sääntöjä jäsenrekisterin osalta.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekistereissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja
rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä
ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.
Zonta International Piiri 20:n alihankkijat/käsittelijät sopimuksen perusteella:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nebula Oy 2018616-4 (e-mail ja verkkopalvelut, palvelimet sijaitsevat Suomessa)
Dropbox (pilvipalvelut, palvelimet sijaitsevat USA:ssa) (PS-OHJELMA)
Webropol 1773960-2 (tiedonkeruujärjestelmä, palvelimet sijaitsevat Suomessa)
Adobe Connect (verkkokokousjärjestelmä, palvelimet sijaitsevat Irlannissa)
Valakia Interactive 2718405-7 (tukipalvelut verkkosivut, palvelimet sijaitsevat Suomessa)
Mailchimp The Rocket Science Group, LLC (uutiskirjejärjestelmä, palvelimet sijaitsevat USA:ssa) (PSOHJELMA)
My Chasflow (kauppapaikka, palvelimet sijaitsevat Suomessa)
PayTrial (maksupalvelu, palvelimet sijaitsevat Suomessa)

Privacy Shield
Varmistamme, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen
tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Zonta International Piiri 20 ei siirrä tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Valitsemme tietojen säilytyspaikaksi
pääsääntöisesti tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset. Jotkin edellä mainituista
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palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot
varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät
epäkuntoon.
Privacy Shield
Varmistamme, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen
tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja
kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa liittyen zonta-toimintaan.
• Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen
suostumuksensa. (esim. Eurooppaseminaari, piirikokous- ja kevätseminaarin osallistumiset
webropol -järjestelmällä)
• Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen
esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla,
tavalla. (esim. matkakorvaus verottaja)
• Voimme luovuttaa tietoja historiallista matrikkelia varten edellyttäen, että tiedot on muutettu
sellaiseen muotoon, jossa tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
•
Voimme luovuttaa tietoja Zonta Internationalille pyydettäessä. (mm. yleiskokoustietoja)

11. Tietojen säilytysaika
Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten
toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

13. Evästeet ja selailun seuranta
Rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain,
selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme). Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta
koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen
tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle.
Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea
sivustollamme vierailevat selaimet.
Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa
palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Zonta
International Piiri 20 ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Voit tyhjentää
ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 RY SUOMI JA VIRO
www.zonta.fi | www.zonta.ee

Y-tunnus 2018616-4

6 (8)

evästehistorian verkkoselaimen asetuksista. Tällöin tunniste, joka on asetettu selaimeen ja siihen perustuva
verkkokäyttäytymisprofiili poistuu. Toimenpide ei estä uusien evästeiden tallentumista selaimeen.
Sivustollamme käytetään evästeitä sivuston toiminnan parantamiseksi:
• Kävijätilastointia varten anonymisoidusti (Google Analytics)
• Tietoturvan parantamiseksi ja roskapostiliikenteen estämiseksi (WordFence, Captcha, Jetpack)
• Videoiden näyttämiseksi (YouTube)
• Käyttäjien valitsemien asetusten tallentamiseksi (kuten evästeilmoituksen piilottaminen sen
hyväksyneiltä)
• Tarvittaessa todentamaan ylläpitäjän sisäänkirjautuminen (WordPress)
• Mitään tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Palvelumme mm. verkkosivut www.zonta.fi tai www.zonta.ee tai Dropbox tai MailChimp uutiskirje voivat
myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin. Emme vastaa näiden ulkopuolisten
sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden
yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

14. Mobiilisovellusten yksityisyydensuojaehdot
Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen, Googlen Playn
tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan
ehtoja. Lisäksi käyttäjän tulee hyväksyä sovelluksen omat käyttöehdot.

15. Rekisteröidyn oikeudet
Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen.
Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on
oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhteyshenkilön
postiosoitteeseen.
Käyttäjä voi tarkistaa omat henkilötietonsa päämajan jäsenrekisteristä My Zonta järjestelmästä
(henkilökohtainen tunnus ja salasana), johon Zonta International Piiri 20 ei ota kantaa. Epäselvässä
tilanteessa jäsen voi ottaa yhteyden kerho/e-Clubin nimettyyn tietosuojavastaavaan (päämaja ohjeistanut
2/2017)

Oikeus kieltää sähköinen jäsenviestintä
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen jäsenviestintä jokaisen uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta
tai ilmoittamalla siitä My Zonta -profiilin kautta. Zonta International Piiri 20 ry käyttää uutiskirjeen
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lähettämiseen päämajan jäsenrekisteriä, erillistä ilmoitusta ei tarvita Zonta International Piiri 20:lle.

Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen
Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön
estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen. Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen
asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta
käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta
vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän
järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhteyshenkilön postiosoitteeseen. Päämajan jäsenrekisterin
tietojen poistaminen on kerhon/e-Clubin ja päämajan välinen asia, johon Zonta International Piiri 20 ei ota
kantaa.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa
siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut
rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulisi ilmoittaa kirjallisesti yhteyshenkilön postiosoitteeseen.
Tarkastus-, oikaisu-, kielto-, poisto- ja tiedonsiirto -pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna
osoitteeseen:
Zonta International Piiri 20 / Tietosuoja
c/o Erja Lindholm
Antinkatu 21b B7, 28100 Pori

Askarruttaako joku mieltäsi?
Mikäli sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käytöstä tai säilytyksestä, voit aina ottaa yhteyttä meihin
ensisijaisesti sähköpostilla erja.lindholm@zonta.fi tai soittamalla +358 40 5476 040.

16. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja
käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen
avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa. Sähköisesti käsiteltävät
rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti
hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on
asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun
toimivilla on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.
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17. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojensa käsittelyä koskeva asia valvontaviranomaisen
käsiteltäväksi.

18. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta
ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.
Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Tämä tietosuojaseloste on
viimeksi päivitetty 29.12.2018
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