Rekisteriseloste
Round Table SuomiFinland ry
Ladies´ Circle SuomiFinland ry
Old Tablers SuomiFinland ry
1 Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt
1.1 Rekisteri on kolmen yhdistyksen yhdistetty sähköinen jäsenrekisteri. Rekisteristä vastaavat,
kukin omien jäsentensä osalta, yhdistykset Round Table SuomiFinland (jäljempänä RTSF),
Ladies´ Circle SuomiFinland (jäljempänä LCSF) ja Old Tablers SuomiFinland (jäljempänä
OTSF).
1.2 Yhdistysten yhteyshenkilöt vaihtuvat vuosittain. Yhdistysten puheenjohtajiin saa yhteyden
sähköpostitse osoitteilla president[a]rtsf.fi, president[a]lcsf.fi ja president[a]otsf.fi (korvaa
sähköpostia lähettäessäsi osoitteissa oleva [a] merkillä @ ).
2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
2.1 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain määräämä velvoite ylläpitää
jäsenluetteloa, jäsenmaksujen periminen, jäsenpostin lähettäminen, jäsenten iän tarkistaminen,
tietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten, yhdistyksen toiminnan suunnittelu, palvelujen
tarjoaminen jäsenille ja heidän klubeilleen sekä jäsenten nimetön tilastointi.
3 Kuvaus rekisteröidyistä henkilöistä ja heihin liittyvistä tallennetuista tiedoista
3.1 Rekisteriin voi olla merkittynä rekisteröityjä jäsenyhdistyksiä (klubit) sekä yksittäisiä
henkilöjäseniä ja heidän klubejaan. Rekisterissä voi väliaikaisesti olla tallennettuna tietoja
yhdistyksestä eronneista tai pakollisen eroamisiän saavuttaneista jäsenistä.
3.2 Klubeista tallennetaan seuraavat tiedot, mikäli klubi ne antaa: nimi, osoite, puhelin, fax,
sähköposti, kotisivu, perustamispäivä, liittymispäivä, sijainti, kokouspäivät, kokousten kellonajat
sekä kokousten pöytäkirjat.
3.3 Yksittäisistä henkilöistä tallennetaan seuraavat tiedot, mikäli henkilö ne antaa. Henkilöjäsen
voi tallentaa tiedot itse tai antaa oman klubinsa tallentaa tiedot: etunimi, sukunimi, postiosoite,
matkapuhelin, työpuhelin, sähköposti, syntymäaika, syntymäaikaan perustuva jäsenyyden tila,
hallitusvirka, klubivirka, virkahistoria, klubihistoria, liittymisvuosi, ammatti, työnantaja, toimiala,
oman toimialan mainoslause, someyhteystiedot (facebook, twitter, linkedIn) sekä puolison nimi
(vain jos puoliso löytyy sisarjärjestön jäsenrekisteristä)
3.4 Yksittäisistä henkilöistä tallennetaan lisäksi tiedot siitä, haluavatko he luovuttaa
yhteystietojaan jäsenille tarkoitetussa sähköisessä hakupalvelussa ja haluavatko he

vastaanottaa yhdistyksen lähettämää joukkosähköpostia.
4 Säännönmukaiset luovutuskohteet
Luku sisältää luovutuskohteita myös EUtalousalueen ulkopuolella (kohta 4.7).
Kukin yhteisessä rekisterissä oleva yhdistys voi tässä luvussa mainittujen säännönmukaisten
luovutuskohteiden osalta rajoittaa tietojen luovutusta omien jäsentensä ja jäsenklubiensa osalta.
Yksittäinen henkilö tai jäsenklubi voi aina peruuttaa suostumuksensa omien tietojensa
luovuttamiseen ja peruuttaa suostumuksensa tietojensa julkaisemiseen painetuissa julkaisuissa
ottamalla yhteyttä oman yhdistyksensä hallitukseen.
4.1 Yhdistykset voivat luovuttaa rekisterin tietoja toisilleen rekisterin teknistä ylläpitoa,
jäsenmatrikkelien painattamista, jäsenille ja jäsenklubeille tarkoitettuja palveluja sekä yhteisen
jäsenlehden postittamista varten.
4.2 RTSF:n pakollisen eroamisiän saavuttaneiden henkilöiden tietoja voidaan luovuttaa OTSF:n
käyttöön uusien jäsenten löytämistä varten.
4.3 Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja yhdistysten nettisivuilla toimivien sähköisten
palveluiden käyttöön. Palvelut on suojattu sivustoon kirjautumisella, ja sisäänpääsy palveluihin
on rajattu rekisterissä oleviin henkilöihin.
4.4 Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja kolmannelle osapuolelle yhdistysten sisäiseen
käyttöön tarkoitettujen painettujen julkaisujen tuottamista varten. Tällaisia julkaisuja ovat
esimerkiksi painettu jäsenmatrikkeli ja postitse jaettava jäsenlehti. Painojulkaisun toteuttava taho
ei luovuta saamiaan tietoja eteenpäin eikä käytä tietoja muuhun tarkoitukseen. Jäsenten ja
klubien tietoja sisältävien painojulkaisujen käytöstä ja jakelusta päättää yhdistyksen hallitus.
Useamman yhdistyksen jäsenten tietoja sisältävien painojulkaisujen käytöstä ja jakelusta
päättävät asianomaiset hallitukset yhdessä, sillä poikkeuksella että jos painojulkaisu sisältää
muiden yhdistysten tiedoista ainoastaan hallitusjäsenten tietoja, yhdistyksen hallitus voi päättää
käytöstä ja jakelusta itse.
4.5 Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja kolmannelle osapuolelle, jos kolmas osapuoli katsotaan
tarpeelliseksi jonkin jäseniä hyödyttävän palvelun mahdollistamiseksi. Jos kyse on ainoastaan
teknisen toteutuksen mahdollistavasta tietojen luovutuksesta (esim. sähköisten jäsenkirjeiden
lähetyspalvelu), luovutuspäätöksen voi tehdä yhdistyksen presidentti. Muista kuin vain
tekniseen toteutukseen liittyvistä tietojen luovutuksista palveluntarjoajille päättää omien jäsenten
osalta yhdistyksen hallitus. Mikäli hallitus katsoo omien jäsenten tietojen luovutuksen olevan
tietosuojan kannalta merkittävä, asia saatetaan yhdistyksen syys tai kevätkokouksen
päätettäväksi ja jäseniä tiedotetaan hyvissä ajoin etukäteen siitä mitä tietoja tuleva
luovutuspäätös koskee ja mihin tarkoitukseen tietoja ollaan luovuttamassa. Mikäli luovutus
koskee yhtä aikaa useamman järjestön jäsenten tietoja, kunkin yhdistyksen sopivalta

päättävältä taholta on saatava yksimielinen luovutuspäätös tietojen luovuttamiseen.
4.6 Rekisteristä koostettuja analyysejä ja tilastotietoja voidaan luovuttaa kolmannelle
osapuolelle, kun huolehditaan että luovutettujen tietojen perusteella ei voida yksilöidä ketään.
4.7 Luovutuskohteet EUtalousalueen ulkopuolella
4.7.1 RTSF:n hallituksen jäsenten, Suomen Round Table klubien (jäljempänä RTklubi)
ja RTklubien puheenjohtajien tietoja voidaan luovuttaa kattojärjestö Round Table
International:ille (jäljempänä RTI). RTI käyttää saamiaan tietoja laajimmin painattaessaan
kaikkien jäsenjärjestöjensä käyttöön tarkoitetun kansainvälisen RTIjäsenmatrikkelin,
jossa ovat näkyvissä Suomen osalta RTSF:n hallituksen jäsenten ja kaikkien RTklubien
puheenjohtajien yhteystiedot (nimi, osoite, puhelin, sähköpostiosoite) sekä kaikkien
Suomen RTklubien tiedot (nimi, paikkakunta, kokouspaikan sijainti, kokouspäivät ja
kokouksen alkamisaika). RTImatrikkelin levikki on maailmanlaajuinen, mutta vain
RTIjärjestön sisäinen. Levikki kattaa kaikkien maiden, joissa Round Table toimii, Round
Table maajärjestön hallitusjäsenet, sekä joissakin maissa lisäksi yksittäisten RTklubien
puheenjohtajat ja/tai kansainvälisten asioiden hoitajat. Round Table toiminnan
luonteeseen kuuluu maailmanlaajuisesti että luovutettuja tietoja käytetään vain Round
Tableorganisaation sisällä ja vain Round Table organisaation sääntöjä ja perinteitä
kunnioittavalla tavalla.
4.7.2 LCSF:n hallituksen jäsenten, Suomen Ladies´ Circle klubien (jäljempänä LCklubi)
ja LCklubien puheenjohtajien tietoja voidaan luovuttaa kattojärjestö Ladies´ Circle
International:ille (jäljempänä LCI). LCI käyttää saamiaan tietoja laajimmin painattaessaan
kaikkien jäsenjärjestöjensä käyttöön tarkoitetun kansainvälisen LCIjäsenmatrikkelin,
jossa ovat näkyvissä Suomen osalta LCSF:n hallituksen jäsenten yhteystiedot (nimi,
osoite, puhelin, sähköpostiosoite). LCImatrikkelin levikki on maailmanlaajuinen, mutta
vain LCIjärjestön sisäinen. Levikki kattaa kaikkien Ladies´ Circlen toimintamaiden
kattoorganisaation hallitusjäsenet. Luovutettuja tietoja käytetään Ladies´Circle
toimintaperiaatteen mukaisesti vain Ladies´Circle organisaation sisällä ja vain Ladies´
Circle organisaation sääntöjä ja perinteitä kunnioittavalla tavalla.
4.7.3 OTSF:n hallituksen jäsenten, Suomen Old Tablers klubien (jäljempänä OTklubi)
ja OTklubien puheenjohtajien tietoja voidaan luovuttaa kattojärjestö 41 International:ille
(jäljempänä 41 Int). 41 Int käyttää saamiaan tietoja laajimmin painattaessaan kaikkien
jäsenjärjestöjensä käyttöön tarkoitetun kansainvälisen 41 Intjäsenmatrikkelin, jossa ovat
näkyvissä Suomen osalta OTSF:n hallituksen jäsenten yhteystiedot (nimi, osoite,
puhelin, sähköpostiosoite). 41 Intmatrikkelin levikki on maailmanlaajuinen, mutta vain 41
Intjärjestön sisäinen. Levikki kattaa kaikkien Old Tablers toimintamaiden
kattoorganisaation hallitusjäsenet. Luovutettuja tietoja käytetään Old Tablers
toimintaperiaatteen mukaisesti vain Old Tablers organisaation sisällä ja vain Old
Tablers organisaation sääntöjä ja perinteitä kunnioittavalla tavalla.

4.8 Mikäli tietoja on tarve luovuttaa yhdistysten ulkopuolelle tämän luvun säännönmukaisista
luovutuskohteista poiketen, ja luovutuksella voidaan katsoa olevan merkitystä jäsenen
tietosuojalle, jäseneltä kysytään siihen erillinen lupa henkilökohtaisesti. Lupa voidaan pyytää ja
myöntää suullisesti, sähköisesti tai kirjallisesti.
5 Tietoturva  kuvaus rekisterin suojausperiaatteista
5.1 Rekisteri sijaitsee fyysisesti turvallisessa, isossa palvelinkeskuksessa, jonka laitteisto
sisältää nykyaikaiset palomuurit. Rekisteriä käytetään Internetyhteyden välityksellä.
Yhteysprotokolla on SSLsuojattu[1], mikä turvaa tietoliikenneyhteyden luottamuksellisuuden.
Merkkinä siitä että SSLsuojaus on käytössä, URLosoitteen[2] alussa näkyvä protokolla on
http:n sijaan https, missä s on lyhenne sanasta secure (suom. turvallinen, varma). Tällöin kaikki
käyttäjän ja palvelimen välinen tietoliikenne kulkee salattuna. Useat selaimet näyttävät
skirjaimen lisäksi myös lukon kuvan, värikoodin tai muun turvallisuutta kuvastavan symbolin
URLosoitepalkissa salatun liikenteen ollessa käytössä. Vastaavaa salaustapaa käytetään
esim. pankkien verkkomaksuyhteyksissä.
5.2 SSLsuojattuun tietoliikenteeseen liitetään aina allekirjoitettu turvallisuussertifikaatti. Mikäli
sertifikaatti ei ole ajan tasalla, selain ei tunnista sertifikaatin allekirjoittajaa tai selain ei tunnista
sertifikaattiin nimettyä sivustoa, selain varoittaa tästä käyttäjää. Aiheeton varoitus voisi johtua
esimerkiksi siitä, että selain ei erota urletuliitteen “www” oikeutusta käyttää sertifikaattia.
Yhdistyksille LCSF ja OTSF aiheeton varoitus voi tulla myös siksi, että rekisteriä käyttävien
sivustojen osoite on kokonaan eri kuin sertifikaatissa. Jäsenrekisteriin liitetty sertifikaatti on
myönnetty osoitteelle matrikkeli.rtsf.fi. Mikäli selaimesi varoittaa asiasta niin hyväksy
sertifikaatti vain jos se on myönnetty osoitteelle matrikkeli.rtsf.fi, allekirjoittajana on
luotettu taho ja sertifikaatin päiväys on voimassa. Rekisteriä käyttävältä internetpalvelulta ei
vaadita SSLsuojausta, jos palvelu on toiminnaltaan sellainen että sillä ei voida suorittaa laajaa,
jäseniä yksilöivää tietojen hakua.
5.3 IPosoitettasi[3] tai muita laitteen tunnistetietoja ei tallenneta rekisteriin. Rekisteri käyttää
cookie toimintoja eli evästeitä[4]. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä
säilytettävä tekstitiedosto. Niiden ainoa tarkoitus on palvelun tekninen toteutus, ja ne ovat
välttämättömiä palvelun toimivuuden kannalta. Evästeet häviävät tietokoneelta selaimen
sulkemisen yhteydessä. Ne voidaan poistaa tietokoneelta myös selainta sulkematta
tyhjentämällä omatoimisesti selaimen välimuisti.
5.4 Jotkut rekisteriä hyödyntävät sähköiset palvelut voivat pyytää laitteesi paikannustietoja.
Pyynnön hyväksyessäsi palveluun tallennetaan selaimesi tai käyttämäsi laitteen GPS:n[5]
ilmoittama sen hetkinen mahdollisimman tarkka sijainti.
5.5 Rekisteriin tallennettuja tietoja pääsevät suoraan lukemaan vain palveluun käyttäjätunnuksen

ja salasanan saaneet henkilöt jotka kuuluvat RTSF:n, LCSF:n tai OTSF:n jäsenistöön tai
rekisterin ohjelmiston/palvelimen ylläpitoon. Muiden kuin oman yhdistyksen jäsentietoja
pääsevat lukemaan ainoastaan yhdistysten hallitusjäsenet ja ohjelmiston/palvelimen ylläpito.
Sivuston, joka käyttää palveluissaan rekisteriin tallennettuja tietoja, sisältöä pääsevät lukemaan
sivustolle käyttäjätunnuksen ja salasanan saaneet henkilöt.
5.6 Huolehdi, että saamasi salasana ei leviä ulkopuolisten tietoon. Tietoturvan
varmistamiseksi on tärkeätä kirjautua ulos palvelusta käytön jälkeen. Näin ehkäistään
käyttäjätunnuksen mahdolliset väärinkäytökset. Myös selaimen välimuisti on hyvä tyhjentää tai
selainohjelma sulkea, jolloin estetään mahdollisia muita koneen käyttäjiä pääsemästä käsiksi
tietokoneelle tallennettuihin tietoihin. Tämä on erityisen tärkeää yhteiskäytössä (esim.
kirjastossa) olevaa tietokonetta käytettäessä.

[1] secure sockets layer
[2] selaimen osoitepalkissa näkyvä osoite https://...
[3] Internet Protocol; numero, joka yksilöi jokaisen Internetverkkoon kytketyn tietokoneen
[4] Global Positioning System; maailmanlaajuinen paikannustietostandardi
[5] Internetpalvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneeseen

