
Rekisteriseloste 

Rekisteriseloste henkilörekisteristä 
(Henkilötietolaki 523/99 10 §) 

1. Rekisterinpitäjä 
Suomen teologinen instituutti ry (STI) / www.sti.fi 
y-tunnus 0735273-8 
Kaisaniemenkatu 13 A 4.krs  
00100 Helsinki 
puh. 09 6689 550, sti@sti.fi 

2. Rekisteriasioista vastaava  
sihteeri Kirsi Kuru 
Suomen teologinen instituutti ry / sti.fi 
Kaisaniemenkatu 13 A 4.krs  
00100 Helsinki 
puh. 09 6689 550, kirsi.kuru@sti.fi 

3. Rekisterin nimi 
STI ry:n tukijäsen-, opiskelija-, lehti- ja kirjatilaajarekisteri. Kirjastolainaajien 
rekisteristä vastaa STI ry:n nimeämä kirjastonhoitaja. 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Ylläpitää STI ry:n asiakas-, tukijäsen-, opiskelija-sekä kirjaston lainaustietokantaa. 
Tietoja käytetään tukijäsenmaksukirjeiden lähettämiseen, tapahtumista 
tiedottamiseen sekä muuhun yhdistyksen toimintaa koskevaan yhteydenpitoon ja 
tilastointiin.  

5. Rekisterin tietosisältö 
Etu-ja sukunimi, sukupuoli 
Mahdollinen yritys/toiminimi/titteli 
Osoitetiedot 
Sähköpostiosoite 
Puhelinnumero  
Tiedot tukijäsenmaksuista 

Kaikki muut yhdistyksen kannalta olennaiset tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään. 
Osoite- ja kuolintietojen päivitykset saadaan Postin tarjoaman palvelun kautta, mikäli  
henkilö ei ole kieltänyt tietojensa luovuttamista. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Jäsenhakemuslomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse tai nettilomakkeen kautta 
kerätyt tiedot. 



7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle 
Tietoja ei luovuteta STI ry:n ulkopuolelle, ellei henkilö ole tähän erikseen antanut 
lupaa. Tietoja käyttää STI ry:n markkinoinnista ja tiedottamisesta vastaava henkilö. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
STI ry:n rekisterinpitäjä vastaa käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta. 
Sähköiseen asiakastietorekisteriin annetaan käyttöoikeudet niitä toiminnan kannalta 
välttämättä tarvitseville henkilöille. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja 
salasanalla. Rekisteristä otetaan varmuuskopio päivitysten yhteydessä kovalevylle, 
jota säilytetään lukitussa tilassa turvalukon takana. 

9. a) Manuaalinen aineisto 
Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja 
hävitetään asianmukaisesti.  

9. b) Tietokantoihin tallennetut tiedot 
Tietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niistä saa antaa tietoja muihin kuin STI 
ry:n yhdistystoimintaan liittyviin tiedotus- ja yhteydenpitotarkoituksiin sekä STI:n 
tilastointitarkoituksia varten. Tietojen käsittely ja säilytys perustuu rajattuihin 
käyttöoikeuksiin. Tiedot säilytetään tietokantapalvelimella, johon on pääsy vain 
ylläpitohenkilöstöllä. 

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on 
talletettu ja pyytää haluamansa korjaukset tai pyytää tietojensa poistamista. 
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti mitä tahansa sopivaa viestintäkanavaa 
käyttäen, soittamalla yhdistyksen toimistoon tai esittämällä asia henkilökohtaisesti 
rekisteriasioista vastaavalle yhdistyksen toimipaikassa.  

 

 

 

 


