Suomen Patenttiasiamiesyhdistys Ry – tietoa henkilötietojen käsittelystä ja
rekisteröityjen oikeuksista
Päivitetty viimeksi 1.12.2021

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Patenttiasiamiesyhdistys Ry; Finska Patentombudsföreningen rf
Y-tunnus: 1748459-0
Postiosoite: c/o Kolster Oy Ab, PL 204, 00181 HELSINKI

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Klubimestari, yhdistyksen hallituksen jäsen Arttu Ahava, arttu.ahava@berggren.fi, 0405389654

3. Rekisterin nimi
Suomen Patenttiasiamiesyhdistys Ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisteröidyt
Yhdistyksen jäsenet

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus
Rekisteriin kerätään ja sen yhteydessä käsitellään henkilötietoja jäsenten hyväksymiseksi
yhdistykseen, jäsenyyteen liittyvien oikeuksien ja velvoitteiden hoitamiseksi, sekä yhteyden
pitämiseksi jäsenten kanssa yhdistyksen toimintaan liittyen. Laillisena käsittelyperusteena on
yhdistyksen jäsenen ja yhdistyksen välisen sopimuksen täytäntöönpano (EU:n yleisen tietosuojaasetuksen artikla 6(b)).
Yhdistyksen jäsenten nimet lisäksi julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla, jotta yhdistyksen jäsenten
nykyiset ja tulevat asiakkaat voivat varmistua siitä, että kyseinen henkilö on yhdistyksen jäsen ja
sitoutunut noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja muun muassa hyvään asiamiestapaan liittyvää
eettistä ohjeistusta. Laillisena käsittelyperusteena on tältä osin kolmansien osapuolten, eli
nykyisten ja mahdollisten asiakkaiden oikeutettu etu (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla
6(f)).
Henkilötietojen antaminen on välttämätöntä yhdistyksen toimintaan osallistumiseksi.

6. Käsiteltävät henkilötiedot
Jäsenten nimet, yhteystiedot ja työpaikka

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Kaikki rekisterissä olevat tiedot kerätään suoraan jäseniltä

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen
Rekisterissä olevia tietoja voidaan siirtää kolmansille normaaliin yhdistystoimintaan liittyvissä
tarkoituksissa, esimerkiksi jäsenten ilmoittautuessa ulkoisiin tapahtumiin tai koulutuksiin.
Lisäksi yhdistys voi siirtää FICPI:lle (Fédération Internationale des Conseils en Propriété
Intellectuelle) tietoa niistä Suomen Patenttiasiamiesyhdistyksen jäsenistä, jotka ovat myös
FICPI:n jäseniä kyseisten jäsenten FICPI:n jäsenvelvoitteisiin liittyen.
Kuten yllä on mainittu, yhdistyksen jäsenten nimet julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla
olevassa luettelossa.
Mikäli yhdistys luovuttaa henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joissa ei ole
EU:n komission päätöksellä katsottu olevan vastaavaa tietosuojan tasoa, yhdistys käyttää
asianmukaisia toimia tietojen turvaamiseksi (esimerkiksi komission hyväksymiä
mallilausekkeita).

9. Tietojen suojaus
Yhdistyksen jäsenten henkilötietoja suojataan siten, että niihin on (yhdistyksen jäsenten nimeä
lukuun ottamatta) pääsy vain yhdistyksen hallituksella, ja niitä säilytetään salasanasuojatuilla
sivuilla, joille ainoastaan hallituksella on pääsy. Yhdistys on tehnyt tarvittavat käsittelysopimukset
henkilötietojen käsittelijöiden kanssa.

10. Tietojen käsittelyn kesto
Rekisteröidyn tiedot säilytetään hänen jäsenyytensä ajan ja poistetaan sen jälkeen, kun
rekisteröidyn jäsenyys yhdistyksessä loppuu. Tiedot poistetaan kolmen kuukauden sisällä siitä,
kun yhdistyksen hallitus on saanut tiedon rekisteröidyn jäsenyyden päättymisestä.

11. Tietojen käsittelijät
Yhdistyksen puolesta henkilötietoja käsittelee yhdistyksen verkkosivujen, jäsenrekisterin ja
sähköpostin palveluntarjoaja , joka on tällä hetkellä Vitec Avoine Oy (Yhdistysavain -palvelu).

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Yhdistys ei käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet:
•

Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa
ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai
täydentämään tiedot oikeiksi.

•

Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity
kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta, tai
siltä osin, kuin käsittely perustuu GDPR:n artiklaan 6(f).

•

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.

•

Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.

•

Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että
henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa
säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on
rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia,
että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa
Mikäli muutamme tätä selostetta, päivitämme selosteesta uuden version nettisivuillemme. Mikäli
muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse
tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti
sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

