
TIETOSUOJASELOSTE    
Lahden Teollisuusseura ry    
 

 
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan tarkemmin, miten Lahden Teollisuusseura ry (y-tunnus 0149741-8, 
jäljempänä ”Lahden Teollisuusseura”) käsittelee henkilöjäseniensä ja jäsenyrityksiensä edustajien sekä 
sidosryhmiensä edustajien henkilötietoja. Lisäksi tietosuojaseloste koskee Lahden Teollisuusseuran 
palveluksessa olevia luottamushenkilöitä. 
 
Kerromme tietosuojaselosteessa tarkemmin, mitä henkilötietoja keräämme, mihin tarkoituksiin henkilötietoja 
käytetään ja mille tahoille henkilötietoja voidaan luovuttaa sekä miten rekisteröity voi vaikuttaa henkilötietojensa 
käsittelyyn. 
 
Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan myös www.lahdenteollisuusseura.fi -verkkosivuston, markkinoinnin, 
yhteydenottojen, tapahtumien ja muutoin Lahden Teollisuusseuran toiminnan yhteydessä kerättyjen 
henkilötietojen käsittelyyn.  

Tietoa meistä 
Rekisterinpitäjä   
Lahden Teollisuusseura ry   
Y-tunnus: 0149741-8 
Osoite: Aleksanterinkatu 14, 15110 Lahti    

 
Yhteyshenkilö 

 
Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä, voit ottaa yhteyttä Lahden Teollisuusseuran 
yhteyshenkilöön: 
 
Valtteri Simola, toiminnanjohtaja 
valtteri.simola@lahdenteollisuusseura.fi 
+358 50 5556 827   

Mitä henkilötietoja keräämme 
Käsittelemme Lahden Teollisuusseuran henkilöjäsenten ja jäsenyritysten edustajien sekä sidosryhmien 
edustajien henkilötietoja.  
 
Lisäksi käsittelemme henkilötietoja henkilöistä, jotka eivät ole Lahden Teollisuusseuran jäsenyhdistysten 
yhteyshenkilöitä. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöt ja henkilöt, 
jotka osallistuvat järjestämiimme tilaisuuksiin, käyttävät palveluitamme, vierailevat verkkosivustoillamme tai 
muutoin ovat yhteydessä meihin. 
 
Rekisteröidystä käsitellään seuraavia tietoja: 
 

Yksilöinti- ja yhteystiedot Nimi 
Yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköposti 
Tehtävänimike 

Jäsenyyttä koskevat tiedot Jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivä 
Jäsenmaksutiedot, kuten asiakasnumero, laskutus- ja 
maksutiedot 

Tilaisuuksia koskevat tiedot Tiedot tapahtumiin ilmoittautumisesta ja 
osallistumisesta, erityisruokavaliot 

Muut tiedot Tiedottamiseen ja markkinointiin liittyvät tiedot 
Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot 
Muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot 

 
 

 



Miten käytämme henkilötietojasi 
Sopimussuhde tai sopimuksen tekemistä edeltävät toimenpiteet  

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti jäsenyritysten ja henkilöjäsenten jäsenyyteen liittyen 
jäsensuhteiden hoitamiseen ja jäsenmaksujen laskutukseen. Lisäksi henkilötietoja käytetään 
jäsenviestistään ja tiedottamiseen, sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen ja tilaisuuksien järjestämiseen. 
 
Lakisääteinen velvoite 

Käsittelemme henkilötietoja myös lakiin ja viranomaispäätöksiin perustuvien velvoitteiden kuten yhdistyslain 
mukaisen jäsenluetteloa koskevan ylläpito velvoitteen noudattamiseksi. Lisäksi meillä on velvollisuus 
säilyttää henkilötietoja kirjanpito- tai muussa pakottavassa lainsäädännössä määriteltyjen velvoitteiden 
noudattamiseksi. 
 
Suostumus 

Sähköinen suoramarkkinointi yksityisille henkilöille (pois lukien suoramarkkinointi yrityksille) perustuu 
suostumukseen. 
 
Oikeutettu etu 

Käsittelemme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella jäsensuhteiden hoitamiseen, palvelujemme ja 
toimintamme kehittämiseen sekä verkkosivujemme toiminnallisuuden varmistamiseen.  Lisäksi voimme 
käyttää henkilötietoja oikeutetun edun perusteella suoramarkkinointiin. 

Miten keräämme ja luovutamme henkilötietojasi 
Tietolähteet   

Keräämme henkilötiedot suoraan rekisteröidyltä jäsenhakemuksen ja jäsensuhteen perustamisen 
yhteydessä. Keräämme henkilötietoja lisäksi suostumuksellasi esimerkiksi, kun jätät yhteydenottopyynnön, 
käytät verkkosivustojamme, ilmoittaudut tai osallistut tilaisuuksiimme tai muutoin olet yhteydessä meihin. 
 
Henkilötietoja päivitetään  tarpeen mukaan ja niiden paikkansapitävyyttä tarkastellaan säännönmukaisesti.    
 
Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat tahot

Voimme käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia henkilötietojesi käsittelyyn. Henkilötietoja voidaan siirtää 
palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen 
käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Näissä tilanteissa olemme tehneet asianmukaiset sopimukset 
alihankkijoiden ja palveluntarjoajien kanssa varmistaaksemme henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn 
myös näissä tilanteissa. 
 
Henkilötietojen käsittelyyn voivat osallistua muun muassa seuraavat tahot: 
 
Vastaanottajaryhmät  

Vitec Avoine Oy Lahden Teollisuusseuran jäsenrekisterin ylläpito  
Mailchimp Jäsentiedotteiden lähettäminen ja 

sähköpostilistojen ylläpito 
Talenom Oyj Kirjanpito ja jäsenmaksulaskutus 
Agendium Oy Asiakirjojen hallinta 
Planeetta Internet Oy Verkkosivujen ja sähköpostipalvelimien ylläpito 

Monkinmedia Verkkosivujen ylläpito ja jäsentiedotteiden tekninen 
tuki 

 

Tietojen luovuttaminen 

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten esittämien vaatimusten ja lainsäädäntöön 
perustuvien edellytysten mukaisesti. Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille 
suostumuksellasi. 
 
Henkilötietoja ei luovuteta tai myydä kolmansille osapuolille suoramarkkinointiin tai muihin vastaaviin 
tarkoituksiin. 



 

Henkilötietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle   
Henkilötietoja voidaan luovuttaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli käyttämämme 
palveluntarjoajaa, jolla voi olla pääsy henkilötietoihin EU:n tai Euroopan talousalueelta. Jäsentiedotteiden 
sähköpostilistojen ylläpitoon ja lähettämiseen käytetään Mailchimp -palveluntarjoajaa, jonka  palvelimet 
sijaitsevat EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolella Yhdysvalloissa. 
 
Huolehdimme asianmukaisesta henkilötietojen suojasta varmistamalla, että tietojen siirtämiselle on 
olemassa tietosuojalainsäädännön mukainen peruste kuten Euroopan komission laatimat 
mallisopimuslausekkeet. 

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi 
Säilytämme  henkilötietojasi vain niin kauan kuin henkilötietoja tarvitaan siihen tarkoitukseen, joita varten 
tiedot on kerätty, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempää esimerkiksi lakisääteisten, 
kuten esimerkiksi kirjanpitolain tai muun erityislainsäädännön velvoitteiden tai vastuiden noudattamiseksi, 
tai ellei Lahden Teollisuusseura tarvitse henkilötietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai 
oikeusvaateelta puolustautumiseksi.  
 
Henkilötietojen säilytysajat ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat henkilötietoryhmittäin ja sen mukaan, mikä on 
ko. henkilötietoryhmän käyttötarkoitus. 
 
Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti seuraavasti: 
 

Jäsenyyteen liittyvät tiedot Jäsensuhteen ajan ja 10 vuotta jäsenyyden päättymisen 
jälkeen 

Kirjanpito- ja muut lakisääteiset 
aineistot 

Kirjapitoaineisto kirjanpitolainsäädännön mukaisesti 6-10 
vuotta 

Suostumukset ja kiellot Niiden voimassaolon ajan 

Koulutuksia ja tapahtumia koskevat 
tiedot 

Tiedot säilytetään niin kauan  lakiin perustuvat 
velvollisuutemme sitä edellyttävät tai se on tarpeellista 
esimerkiksi laskutuksen, perinnän tai oikeudellisten 
toimenpiteiden vuoksi. 

 
Lahden Teollisuusseura pyrkii aina pitämään tiedot ajantasaisina ja rajoittamaan henkilötietojen säilytysajat 
minimiin. Kun henkilötietoja ei enää tarvita, henkilötiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa, ellei Lahden 
Teollisuusseuraa velvoittavassa lainsäädännössä velvoiteta säilyttämään tietoja pidempään.  

Henkilötietojen suojauksen periaatteet   
Suojaamme henkilötietosi asianmukaisin teknisin ja organisatorisin keinoin. Henkilötiedot tallennetaan 
palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä keinoilla 
suojattuja. Manuaalisesti käsiteltävät, henkilötietoja sisältävät asiakirjat kuten jäsenhakemuslomakkeet 
säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. 
 
Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain niille Lahden Teollisuusseuran henkilöille, joilla on asemansa ja 
toimenkuvansa puolesta siihen tarve ja, jos se on henkilötietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. 
 
Lahden Teollisuusseura voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille edellä kuvatulla tavalla, 
jolloin varmistamme riittävillä sopimusvelvoitteilla, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja tässä 
tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.    

 

 

 

 

 

 



 

Rekisteröidyn oikeudet 
Tietosuojalainsäädäntö takaa rekisteröidylle eräitä henkilötietoihin liittyviä oikeuksia. Rekisteröidyn 
oikeudet eivät ole kaikissa tilanteissa ehdottamia, koska oikeuksiin vaikuttaa esimerkiksi se, millä 
perusteella henkilötietojasi käsitellään. Jos emme voi toteuttaa pyyntöäsi, kuten poistamaan tietoja, ja 
kerromme päätöksen syyn. 
 

Oikeus saada informaatiota 
henkilötietojen käsittelystä 

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä 
tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. 

Oikeus saada pääsy tietoihin ja 
tietojen tarkastusoikeus 

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua 
koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme, sinulla on oikeus 
saada jäljennös näistä tiedoista, ellei meillä ole lainmukaista 
perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta 

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja 
poistamiseen 

Sinulla on oikeus vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon 
korjaamista. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää meitä 
poistamaan henkilötietosi. 

  
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja 
käsittelyn vastustamiseen 

Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan tietojesi 
käsittelyä, jos käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat 
mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet 
vastustanut tietojesi käsittelyä. 
 
Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa tietojesi 
käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa 
liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen 
käsittelyperusteena on meidän oikeutettu etumme. 

Oikeus peruuttaa suostumus Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, jonka olet 
antanut esimerkiksi uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä. 

Oikeus tietojen siirtämiseen Sinulla on oikeus saada henkilötietosi koneluettavassa 
muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle 
edellyttäen, että rekisteröity olet itse toimittanut kyseiset 
henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja 
suostumuksesi perusteella ja käsittely suoritetaan 
automaattisesti. 

 
Mikäli haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksiasi, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä 
valtteri.simola@lahdenteollisuusseura.fi. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille   
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaisille, jos katsot henkilötietojesi käsittelyn olevan 
tietosuojalainsäädännön vastaista. Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löytyvät täältä: 
https://tietosuoja.fi/etusivu     

Tietosuojaselosteen päivitys 
Lahden Teollisuusseura saattaa päivittää tätä tietosuojaselostetta toimintansa tai tietosuojaperiaatteiden ja 
-suositusten muuttuessa taikka lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme 
julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. 

Lisätietoja 
Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojakäytäntöihimme tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia, 
pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä valtteri.simola@lahdenteollisuusseura.fi. 
 
Päivitetty 13.11.2020 


