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TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 
International Fiscal Association Suomen osasto ry:lle ("IFA Suomi" tai "yhdistys" tai "me") 
yksityisyyden suojan kunnioittaminen on ensisijaisen tärkeää ja olemme tämän tietosuoja-
käytännön ("Tietosuojakäytäntö") mukaisesti sitoutuneet turvaamaan ja huolehtimaan tieto-
suojastasi.  
 
Tietosuojakäytännön tarkoituksena on ohjata jäsentemme sekä verkkosivustomme käyttäjien 
henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä ja käyttöä. Yhdistyksemme käsittelee henkilötietoja 
toimintamme järjestämisen, jäsenasioiden hoitamisen, sopimussuhteiden täyttämisen, verkko-
sivuillamme käytettävien evästeiden sekä markkinoinnin yhteydessä. 
 
Sen lisäksi, että käsittelemme henkilötietoja noudattaen tätä Tietosuojakäytäntöä, noudatamme 
tietojenkäsittelyyn soveltuvaa lainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
(2016/679) sekä kansallinen tietosuojalainsäädäntö (yhdessä "Tietosuojalainsäädäntö").  

Seuraavissa osioissa kuvaamme tarkemmin, mitä henkilötietoja IFA Suomen toiminnassa kerätään 
sekä miten kerättyjä tietoja käsitellään. 

Mitä tietoja keräämme ja mistä? 

Keräämme henkilötietoja pääasiassa suoraan henkilöltä itseltään, esimerkiksi jäsenhakemuksen 
välityksellä tai järjestämiemme tapahtumien ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi saamme tietoja 
jäsenyyden ja muun asiallisen yhteyden kautta eri kanavista, esimerkiksi seuraavista säännön-
mukaisista lähteistä: 

 Verkkosivusto ja muut sähköiset palvelut: Keräämme tietoa jäsenhakemusten, 
yhdistyksen ja Young IFA Networkin ("YIN") toimintaan liittyvien ilmoitusten sekä muiden 
mahdollisten yleisten yhteydenottojen kautta. Tietoa saatetaan kerätä myös esimerkiksi 
sähköpostilla, mikäli henkilö itse toimittaa tietoja jäsenhakemuksen tai YIN-ilmoituksen 
yhteydessä. Vastaavasti erityisruokavalioista voidaan kerätä tietoa henkilön ilmoittaessa 
niistä IFA Suomelle esimerkiksi tapahtumailmoittautumisten yhteydessä. 

 Evästeet: Voimme saada tietoa verkkosivustomme käytöstä hyödyntämällä evästeitä (eng. 
cookies). Evästeiden käytön tarkoituksena on helpottaa verkkosivustomme käyttöä. Kun 
vierailet verkkosivustollamme, saatamme kerätä tietoja tietokoneestasi, IP-osoitteestasi, 
käytössäsi olevasta käyttöjärjestelmästä ja selaintyyppistä, esimerkiksi tilastollisia 
tarkoituksia tai verkkosivujemme hallinnointia varten. Keräämämme tieto koostuu 
pääasiassa sellaisesta datasta, joka ei mahdollista yksittäisten tietojen yhdistämistä 
keneenkään tiettyyn käyttäjään. Useimmissa selaimissa evästeiden käyttö on myös 
mahdollista estää selaimen asetuksia muuttamalla. Huomioithan kuitenkin, että osa 
evästeistä on välttämättömiä ylläpitämämme sivuston ja tiettyjen siihen liittyvien 
toimintojen asianmukaisen toiminnan takaamiselle.  

Keräämme ja käsittelemme muun muassa seuraavia tietoja: 

 Henkilöön liittyvät tiedot: Etu- ja sukunimi, syntymäaika, ammatti, oppiarvo, työnantaja, 
työ- ja kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, fax, perehtyneisyys verotukseen; 

 Jäsensuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon sekä jäsenetuihin liittyvät tiedot: Etu- ja 
sukunimi, sähköposti; tilaisuuksiin osallistuminen ja mahdolliset erityisruokavaliot; sekä 
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 Muut henkilötietoryhmät: Jäsentilaisuuksissa esiintyvien luennoitsijoiden tiedot, kuten 
etu- ja sukunimi, ammatti, työnantaja, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä kauempaa 
tulevien luennoitsijoiden korvattavia kuluja koskevat tiedot.  

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tieto siitä, mihin tarkoituksiin tietoja 
kerätään? 

IFA Suomi käsittelee jäsentensä ja verkkosivustonsa käyttäjien henkilötietoja tässä Tietosuoja-
käytännössä kuvattuihin tarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyyn voi soveltua yksi tai useampi alla 
mainituista tarkoituksista kulloinkin käsillä olevasta tapauksesta riippuen:  

 Jäsenrekisterin hallinnointi ja ylläpito sekä jäsentapahtumien järjestäminen: Voimme 
käsitellä henkilötietojasi toimittamasi jäsenhakemuksen tai YIN-ilmoituksen 
käsittelemiseksi, muiden pyyntöjesi (kuten mahdollisten tiedustelujen ja yhteydenotto-
pyynnön) täyttämiseksi, jäsentapahtumien osallistumistietojen käsittelemiseksi sekä sinun 
ja IFA Suomen välisen jäsenyyssuhteen täyttämistä, ylläpitoa, kehittämistä ja analysointia 
sekä tarvittavia todentamis- ja tietoturvatoimenpiteitä varten. Käsittelyperusteemme on 
tällöin lähtökohtaisesti IFA Suomen oikeutettu etu tai sopimuksen täyttäminen. 

 Jäsen- ja kontaktisuhteiden hallinnointi ja ylläpito: Meidän on mahdollista käsitellä 
tietojasi yhteydenpitoa, tilaisuuksiamme ja yhdistystämme koskevien asioiden 
tiedottamista sekä kohdennettuja markkinointi-, viestintä-, kysely-, ja muita vastaavia 
toimenpiteitä varten. Näihin tarkoituksiin liittyy mahdollisten yhteydenottojen ja 
palautteiden hallinnointi. Käsittelyperusteemme on tällöin IFA Suomen oikeutettu etu. 

 Jäseneduista viestittäminen ja muu yhteydenpito: Voimme lisäksi käsitellä henkilötietojasi 
tavanomaiseen viestintään sekä tarjouksista, ajankohtaisista asioista ja tilaisuuksista 
tiedottamiseen. Tällöin käsittelyperusteemme on oikeutettu etu.  

 Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen: Saatamme käsitellä tietojasi myös lakisääteisten 
velvoitteidemme täyttämiseksi, ml. yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon ylläpitäminen ja 
jäsenluetteloon tutustumispyynnön toteuttaminen. Voimme luovuttaa henkilötietoja 
toimivaltaisen viranomaisen perustellun ja lainmukaisen tiedustelun yhteydessä, 
tuomioistuimen pyynnöstä taikka muun laista tai asetuksesta johtuvan pakottavan 
perusteen nojalla. Käsittelyperusteemme on tällöin lakisääteisen velvoitteen 
noudattaminen. 

IFA Suomi käsittelee henkilötietoja vain niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot on alun perin kerätty 
(esimerkiksi jäsenyyden hallinnoimiseksi tai jäsentilaisuuksista ja muista vastaavista tilaisuuksista 
tiedottamiseksi) tässä Tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla.  

Miten tietoa käsitellään, säilytetään ja suojataan? 

IFA Suomi käsittelee henkilötietoja ainoastaan niitä edellä kuvattuja tarkoituksia varten, joiden 
toteuttamiseksi tiedot on alun perin kerätty. Lisäksi rekisterinpitäjänä IFA Suomella on lakiin 
perustuva velvollisuus varmistaa, että sen säilyttämät tiedot ovat oikein ja ajan tasalla. Voit auttaa 
yhdistystämme tämän velvollisuuden toteuttamisessa varmistamalla, että pidät IFA Suomen ajan 
tasalla tietojesi muutoksista. 

IFA Suomi on ottanut käyttöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojaustoimenpiteet 
yksityisyytesi turvaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että henkilötietojasi ovat vain sellaisten 
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henkilöiden saatavilla, joilla on asemansa puolesta peruste käsitellä tietoja. Tämän lisäksi IFA Suomi 
noudattaa sisäisiä tietosuojaohjeita henkilötietojen käsittelyyn liittyvien riskien minimoimiseksi.  

Pidämme henkilötiedot luottamuksellisina, emmekä luovuta niitä muille kuin tässä 
Tietosuojaselosteessa mainituille tahoille, paitsi mikäli olet selvästi antanut meille luovutukseen 
luvan, tai mikäli se on muuten sallittua lain säännösten taikka tämän Tietosuojaselosteen nojalla. 

Noudatamme toiminnassamme lakiin perustuvia säilytysaikoja ja säilytämme henkilötietojasi 
ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista alkuperäisen keräystarkoituksen 
toteuttamiseksi tai lakisääteisen velvoitteemme täyttämiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että kirjanpitolain (1336/1997) mukaista kirjanpitoaineistoa säilytetään vähintään kuusi (6) vuotta, 
yhdistyksen virallisia kokousmateriaaleja dokumentista riippumatta yhdistyslain (503/1989) 
sallimissa rajoissa, ja että tapahtumien yhteydessä kerättävät tiedot erityisruokavalioista 
poistetaan tilaisuuden järjestämisen jälkeen.  

Luovutetaanko tai siirretäänkö henkilötietojasi kolmansille osapuolille? 

Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille, ellei soveltuva lainsäädäntö sitä edellytä tai 
ellei se ole tarpeen ylläpitämiemme palveluiden toteuttamiseksi. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että henkilötietojasi voidaan luovuttaa jäseneksi liityttyäsi IFA 
Suomen osaston kansainväliselle kattoyhdistykselle International Fiscal Associationille ("IFA", jonka 
tietosuojaselosteeseen voi tutustua osoitteessa https://www.ifa.nl/privacy-policy) sekä 
jäsenmaksuasioiden hoitamiseksi tilitoimisto Rantalaiselle. Lisäksi tietojasi voidaan tapauksesta 
riippuen siirtää sellaisille IFA Suomen valtuuttamille kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät 
henkilötietoja IFA Suomelle toimitettavien palveluiden toteuttamiseksi, kuten nettisivujen 
ylläpidon, ja tässä Tietosuojakäytännössä kuvattujen muiden vastaavien tarkoitusten 
toteuttamiseksi (henkilötietojen käsittelijät). Edellytämme lisäksi, että tällaiset kolmannet 
osapuolet noudattavat IFA Suomen ohjeita (mukaan lukien henkilötietojen käsittelyä koskevia 
sopimuksia) sekä Tietosuojalainsäädäntöä, ja että he käyttävät asianmukaisia teknisiä ja 
organisatorisia turvatoimia henkilötietojesi suojaamiseksi.  

Voimme tarvittaessa luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sekä 
silloin, kun lainsäädäntö siihen velvoittaa. Tietoja voidaan esimerkiksi luovuttaa viranomaisille 
heidän nimenomaisesta pyynnöstä, viranomaisen yleisen edun nimissä suorittamien tehtävien 
toteuttamiseksi. Voimme lisäksi luovuttaa ja käsitellä henkilötietojasi Tietosuojalainsäädännön 
asettamissa rajoissa suojataksemme oikeutettuja intressejämme. 
 
Lisäksi jäsenillä on yhdistyslain mukainen oikeus tutustua jäsenluettelon tietoihin. 
 
Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti myydä, siirretä tai luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.  

Mitä oikeuksia sinulla on? 

Meillä on lakisääteinen velvollisuus toteuttaa seuraavat alla esitetyt oikeutesi ja valinnan-
mahdollisuutesi: 

 Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus saada 
meiltä vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, 
ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy kaikkiin henkilötietoihisi. Lisäksi 
sinulla on oikeus saada tieto mm. käsittelyn tarkoituksesta, henkilötietoryhmistä sekä 
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henkilötietojen suunnitellusta säilytysajasta. Sinulla on oikeus vaatia, että IFA Suomi ilman 
aiheetonta viivytystä oikaisee sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. 

 Oikeus vastustaa käsittelyä: Sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen 
käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella, mikäli käsittely 
perustuu IFA Suomen oikeutettuun etuun. Poikkeuksena tästä on tilanne, jossa IFA Suomi 
voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka 
syrjäyttää rekisteröidyn edut, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, 
esittämiseksi tai puolustamiseksi.  

 Oikeus tietojen poistamiseen: Sinulla on oikeus pyytää IFA Suomea poistamaan sinua 
koskevat henkilötiedot, mikäli kyseisiä henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, 
joita varten ne on alun perin kerätty tai joita varten niitä on käsitelty, taikka jos epäilet 
henkilötietoja käsiteltävän lainvastaisesti, tai mikäli henkilötiedot on poistettava 
(rekisterinpitäjään sovellettavan) lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus siirtää sinun IFA Suomelle 
toimittamat henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle IFA Suomen estämättä. Siirto-oikeus 
koskee automaattisesti käsiteltyjä henkilötietoja, joiden käsittely perustuu antamaasi 
suostumukseen tai sopimukseen, jossa olet osallisena. IFA Suomi toimittaa sinulle tiedot 
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, sekä suoraan 
toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. 

 Oikeus suostumuksen peruuttamiseen: Tilanteissa, joissa henkilötietojasi käsitellään 
antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa kyseiseen 
käsittelyyn antamasi suostumus. 

Mikäli sinulla on huomautettavaa henkilötietojesi käsittelystä tai haluaisit siitä muita lisätietoja, voit 
milloin tahansa olla meihin yhteydessä. Lisäksi voit aina toteuttaa oikeutesi ottamalla yhteyttä 
suoraan yhdistyksen sihteeri Juha Mäkäräiseen sähköpostitse juha.makarainen@pwc.com tai 
puhelimitse numeroon +358 (0) 20 787 7000. 

Valitus valvontaviranomaiselle 

Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli IFA Suomi ei 
mielestäsi ole käsitellyt henkilötietoja Tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Valvovan viranomaisen 
yhteystiedot ovat: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800 
00521 HELSINKI 
 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 
Vaihde: 029 56 66700 
www.tietosuoja.fi 
 
Yhteydenotot 

IFA Suomi toimii rekisterinpitäjänä henkilötietojen edellä mainittuja käsittelytarkoituksia varten. 
IFA Suomen yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://ifafinland.fi/. 
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Yhteyshenkilö: Minna Vennamo, yhdistyksen sihteeri 
Sähköposti: minna.vennamo@fiskars.com  
Puhelinnumero: +358 (0) 40 353 3576. 


