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1. Rekisterinpitäjä  
Bioenergia ry 
Eteläranta 10 
00130 Helsinki 
Y-tunnus: 2478236-9 
www.bioenergia.fi 
 
Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on osin ulkoistettu toimeksiantosopimuksella 
Tietoakseli Oy:lle. 
 
2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 
Iida Hollmén 
Bioenergia ry 
Eteläranta 10 
00130 Helsinki 
etunimi.sukunimi(a)bioenergia.fi 
p. 044 489 0417 
 
3. Rekisterin nimi 
Bioenergia ry:n jäsen- ja sidosryhmäyhteystiedot 
 
4. Rekisterin käyttötarkoitus  
Bioenergia ry:n jäsen- ja sidosryhmäyhteystietoja käytetään: 
 

• tiedotteiden ja uutiskirjeiden lähettämiseen 
• yhdistyksen jäsenyyteen ja tapahtumatoimintaan liittyvään viestintään 
• jäsenmaksulaskutukseen ja suoritusten kirjaamiseen 
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• Bioenergia-lehden tilausten hallintaan, lehden postitusrekisterinä sekä lehden 
laskutuksiin ja suoritusten kirjaamiseen. 

• tapahtumien ja muiden yhdistyksen maksullisten tuotteiden laskutukseen ja 
suoritusten kirjaamiseen 

 
 
5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste 
Jäsenten ja sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden tietoja kerätään ja käsitellään heidän 
suostumuksellaan. Tiedot annetaan jäseneksi liittymisen sekä uutiskirjeiden, tiedotteiden 
ja Bioenergia-lehden tilaamisen yhteydessä. 
 
6. Rekisterin tietosisältö  
Organisaatiojäsenet ja sidosryhmät: organisaation nimi, etu- ja sukunimi, 
sähköpostiosoite; valinnaiset tiedot: titteli, puhelinnumero ja yrityksen postiosoite 
 
Henkilöjäsenet: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite; valinnaiset tiedot: puhelinnumero ja 
postiosoite 
 
Bioenergia-lehden tilaajat: etu- ja sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite; valinnaiset 
tiedot: yritys, puhelinnumero 
 
Kaikki: luokittelumerkintä (jäsen, uutiskirjeen ja tiedotteiden tilaaja, Bioenergia-lehden 
tilaaja, sidosryhmän edustaja), sähköisen viestinnän eston merkintä. 
 
Tapahtumaosallistujat: organisaation nimi, etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite. 
Tapahtumajärjestelyihin liittyvät asiat, osallistujatyyppi (esim. jäsen, opiskelija), 
laskutustiedot, erityisruokavalioon liittyvät tiedot, mahdolliset kiellot ja suostumukset. 
 
 
7. Rekisterin ylläpitojärjestelmät 
Procountor, Atlantis. 
Rekistereissä ei ole manuaalista aineistoa. 
 
8. Tietojen säilytysaika 
Henkilötietoja säilytetään siihen asti, kunnes henkilö pyytää poistamaan tietonsa tai 
Bioenergia ry havaitsee tietojen olevan vanhentuneita.  
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9. Säännönmukaiset tietolähteet  
Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään sekä www.bioenergia.fi -verkkosivulta 
Google Analytics –analytiikkatyökalun ja LianaMailerin raportointi ominaisuuksien avulla. 
 
10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai 
Euroopan talousalueen ulkopuolelle  
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  
Yksittäisen tapahtuman osallistujalista voidaan jakaa niille yhteistyökumppaneille, jotka 
osallistuvat kyseisen tapahtuman järjestämiseen, mikäli se on tapahtuman järjestämisen 
kannalta tarpeellista. Yksittäisen tapahtuman osallistujalista (organisaation nimi, etu- ja 
sukunimi) voidaan jakaa myös tapahtuman muille osallistujille ja yhteistyökumppaneille 
ellei osallistuja kiellä tätä. 
 
11. Evästeiden (cookies) käyttö  
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän 
tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-
sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden 
kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. 
Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet 
eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme evästeitä niin, että 
voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. 
 
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja 
evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon 
poiskytkemisen. Yleensä evästeet voi kytkeä pois selaimen asetuksien kautta. 
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin 
ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. 
 
12. Rekisterin suojaus  
Tiedot ovat luottamuksellisia ja rekisterin käyttäjät ovat salassapitovelvollisia. 
Rekisterijärjestelmään pääsy edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. 
Bioenergia ry:n jäsen- ja sidosryhmäyhteystietoja säilytetään palomuurein ja salasanoin 
suojatuissa tietokannoissa.  
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13. Rekisteröidyn oikeudet  
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on 
talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista 
vastaavalle henkilölle. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai 
poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai 
vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. 
 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai 
tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. 
 
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. 
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