
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 art. 13-14 
 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  

9.1.2020 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 
Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL Ry     

Osoite 
Ratamestarinkatu 11 A, 7.krs, 00520 Helsinki     

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 
toimisto@bmol.fi      

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 
toiminnanjohtaja Kati Vähä-Jaakkola 
Osoite 

Ratamestarinkatu 11 A, 7.krs, 00520 Helsinki     

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

toimisto@bmol.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Natura-lehden ja materiaalien tilaukset  

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus, 
oikeusperust
a ja 
säilytysaika 
 
 
 
 
 
 

Rekisterin tarkoituksena on kerätä tietoja Natura-lehden ja opetukseen liittyvien materiaalien (kuten 
preliminäärikokeiden) toimittamista ja laskuttamista sekä markkinointia varten.  
 
Tilaustiedot toimitetaan joko FloMembers-jäsenrekisterin tai Googlen lomakkeilla. FloMembersiä käytettäessä 
tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja Flo Apps Oy). 
Järjestelmä täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Google forms -lomaketta 
käyttäessä tiedot tallentuvat Googlen palvelimelle, jonka tietosuojasta löydät lisätietoa osoitteesta 
https://safety.google/intl/fi/ 
 
Tietoja voidaan käsitellä laskutuksen osalta myös Procountor-taloushallinto-ohjelmalla ja tätä varten tietoja 
tallennetaan palveluntarjoajan palvelimille. Lisätietoa Procountorin tietoturvasta 
https://procountor.finago.com/hc/fi/articles/360000242838-Procountorin-tietoturva 
 
Rekisteristä poimittuja tietoja voidaan tallentaa väliaikaisesti BMOL:n Google-palvelimelle tietojen käsittelyä 
varten.  
 
Tietojen keräämisen perusteena on BMOL ry:n oikeutettu etu. 
 
Tietoja säilytetään enintään kaksi vuotta tilauksen jälkeen, minkä jälkeen ne tuhotaan. 
 

 

 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö   

Rekisteriin kerätään tarpeen mukaan seuraavia tietoja:   
 
- nimi  
- yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)  
- jäsenyystiedot (jäsentyyppi) 
- laskutustiedot 
- tilattuun tuotteeseen liittyvät tiedot 

https://safety.google/intl/fi/
https://procountor.finago.com/hc/fi/articles/360000242838-Procountorin-tietoturva


6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Tiedot saadaan henkilön omalla ilmoituksella. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-
alueen tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 
Ei manuaalista aineistoa. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 
Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja Flo Apps Oy). 
Järjestelmä täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Sitä monitoroidaan ympäri 
vuorokauden. Jäsentietojen tietoturvasta on huolehdittu muun muassa seuraavasti: 
 
1. Verkkoliikenne on SSL-suojattu. 
2. Salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina. 
3. Kriittiset operaatiot tallennetaan järjestelmälogeihin. 
 
FloMembers-järjestelmän ylläpito on hajautettu useammalle EU:n alueella sijaitsevalle palvelimelle. 
 
Tietoja voidaan käsitellä myös sähköisellä taloushallinto-ohjelma Procountorilla ja tätä varten tietoja 
tallennetaan palveluntarjoajan palvelimille. Palvelimet sijaitsevat valvotussa konesalissa, joka täyttää 
Viestintäviraston 48B/2004M-vaatimukset erittäin tärkeille laitetiloille ja soveltuu siten liiketoimintakriittisille 
korkeaa tietoturvaa ja käytettävyyttä vaativille järjestelmille.  
 
Tietoja voidaan säilyttää väliaikaisesti myös Googlen palvelimella, jonka tietoturvasta tarkemmin täällä: 
https://safety.google/intl/fi/ 
 
Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry. ja rekisteripalvelun sekä palvelintilan tarjoajat huolehtivat 
tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. 
 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei 
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen 
hallitukselle.      

https://safety.google/intl/fi/


11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta 
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, 
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.  

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

      

 


