
TIETOSUOJASELOSTE 
 
Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry:n ylläpitämän PLYverkon tietosuojaseloste 21.11.2020 
 
TIIVISTELMÄ 
Tiedotamme 25.5.2018 voimaan tulevan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti PLYverkon käyttäjiä heidän 
henkilötietojensa käsittelystä. Tässä selosteessa henkilö on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity 
henkilö. 
 
Rekisterinpitäjän, Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry:n PLYverkon henkilötiedot koostuvat käyttäjän 
antamista henkilötiedoista (käyttäjätilin tiedot, vähintään nimi ja sähköpostiosoite). 
 
Henkilötietoja käytetään: sähköpostien jakamiseen PLYverkossa 
 
 
REKISTERINPITÄJÄ JA SEN YHTEYSTIEDOT 
Tietosuoja-asetuksen mukaisena PLYverkon rekisterinpitäjänä toimii: Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry. 
 
Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää osoitteesta: ply(at)satakunnanlinnut.fi 
 
 
MITÄ HENKILÖTIETOJA MINUSTA TALLENNETAAN? 
Käyttäjätiliin liittyviä tietoja: 

 Käyttäjän nimi 
 Käyttäjän sähköpostiosoite 

 
Käyttäjä voi vapaaehtoisesti luoda tilin PLYverkkoa ylläpitävän kolmannen tahon käyttämälle alustalle 
(Google Groups). Tällöin käyttäjän antamat lisätiedot ovat käyttäjän ja Google Groupsin välisiä. 
 
 
MIKSI TIETOJA KERÄTÄÄN? 
Henkilötietoja kerätään, jotta PLYverkon viestit voidaan jakaa palveluun liittyneille henkilöille. 
Henkilötietojen avulla yksilöidään käyttäjä palvelun sisällä. 
 
 
 MIHIN HENKILÖTIETOJA KÄYTETÄÄN? 
Henkilötietoja käytetään: 

 Sähköpostien jakamiseen PLYverkossa 
 Käyttäjän yksilölliseen tunnistamiseen palvelussa 

 
Tietoja käsitellään PLYverkoon jäseneksi kirjautumiseen perustuen. Verkosta voi irtisanoutua halutessaan 
koska tahansa. Kts. kappale ”Rekisteröidyn oikeudet” ja ”Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?”. 
 

KUKA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJANI 
Tietoja (nimi, sähköpostiosoite) käsittelee PLYverkon ylläpitäjä sekä Google Groups -palvelun tuottaja EU:n 
ulkopuolella. 
 
Käytämme PLYverkon palvelussa kolmannen osapuolen palveluita (Google Groups) Google Inc. 
sähköpostipalvelun tuottamiseksi ja tämän palvelun tuottaja on omalla tahollaan huomioinut EU:n 
tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. 
Google Groups on EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelijä. 



Palvelun tietosuojaseloste: 
https://policies.google.com/privacy?hl=fi 
 
Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saa osoitteesta: ply(at)satakunnanlinnut.fi 
  
 
MITEN HENKILÖTIEDOT SUOJATAAN? 
Nimi ja sähköpostiosoite säilytetään myös Google Groupsin palvelimilla.   
 
HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA 
Kun henkilö liittää sähköpostiosoitteen PLYverkkoon, nimi ja osoite liittyvät Google Groups -palveluun. 
Henkilötiedot säilyvät palvelussa niin kauan kunnes sähköpostiosoite poistuu tai poistetaan PLYverkosta. 
Kts. kappale ”Rekisteröidyn oikeudet” ja ”Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?”. 
 
 
REKISTERÖIDYN OIKEUDET 
Rekisteröitynä henkilönä sinulla on 

 Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 
 Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen 
 Oikeus tietojen poistamiseen (kts. Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?) 

 
Käsittelyn puutteista tai lainvastaisuudesta on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. 

http://www.tietosuoja.fi/fi/ 
 
 
 KUINKA SAAN JÄRJESTELMÄÄN ITSESTÄNI TALLENNETUT TIEDOT? 
Ottamalla yhteyttä Porin Lintutieteelliseen Yhdistykseen: ply(at)satakunnanlinnut.fi 
  
 
MITEN VOIN VAIKUTTAA TIETOJENI KÄYTTÖÖN? 
PLYverkosta voi poistua jäsenasetusten kautta tai pyytämällä osoitteen poistamista PLYverkon ylläpitäjältä. 
 
Lisätietoja: ply(at)satakunnanlinnut.fi 
 
 
LUOVUTETAANKO HENKILÖTIETOJA KOLMANSILLE OSAPUOLILLE? 
PLYverkkoon kirjoitetut viestit toimitetaan kaikille PLYverkkoon kirjautuneille sähköpostiosoitteille ja 
viesteissä näkyy aina lähettäneen henkilön sähköpostiosoite ja nimi. Muita tietoja verkkoon kuulumisesta ei 
välity. 
 
PLYverkon henkilötietoja ei luovuta Porin Lintutieteellisen Yhdistyksen ulkopuolelle. 
 
 
TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET 
Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry. pidättää itsellään oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta, mikäli 
tarve siihen tulee sähköpostipalvelun kehittämisen tai lainsäädännön kautta. 
 
 
MISTÄ VOIN KYSYÄ LISÄÄ? 
Porin Lintutieteellinen Yhdistys PLY ry. auttaa sinua tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä: 
ply(at)satakunnanlinnut.fi. 

https://policies.google.com/privacy?hl=fi
http://www.tietosuoja.fi/fi/

