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Rekisteriseloste 

Rekisterinpitäjät 
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT ry) 
Matarankatu 6 A1 
40100 Jyväskylä 
 
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki osuuskunta (KYT osuuskunta) 
Matarankatu 4 
40100 Jyväskylä 

Rekisterin aihe 
Microsoft Azure Active Directory, Office 365 -palvelut ja Exchange Online -sähköpostipalvelin 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Office 365:n sähköisiä työvälineitä käytetään käyttäjien välisen vuorovaikutuksen mahdollistamiseen, 
sähköpostin käyttöön sekä palveluiden käyttöoikeuksien hallintaan. Sähköpostilistoja käytetään 
rekisteröityjen kontaktointiin. 

Rekisteröintiperuste 
KYT:n henkilöstön osalta rekisteröinnin peruste on työ- tai harjoittelusopimus. 
Yhteistyökumppaneiden osalta perusteena on rekisteröidyn myönteinen vastaus hänelle lähetettyyn 
O365-palveluiden kutsuun tai muu suostumus rekisteröintiin. 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Timo Pohjosaho, IT-asiantuntija, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 

timo.pohjosaho@kyt.fi 

040-4873055 
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Rekisterin tietosisältö 
Rekisteröidyltä saatetaan kirjata seuraavia tietoja: 

- etu- ja sukunimi 

- sähköpostiosoite ja/tai käyttäjätunnus 

- osoite 

- puhelinnumero 

- salasanan tiiviste (vain KYT:n henkilöstö) 

- muut rekisteröidyn vapaaehtoisesti luovuttamat tiedot ja tiedostot 

- ryhmien jäsenyys 

- valokuva 

Säännönmukaiset tietolähteet 
KYT:n henkilöstö: Käsin syötetyt tiedot. 

Yhteistyökumppanit: Rekisteröidyn organisaation tai rekisteröidyn itse antamat tiedot. 

Tietojen säilyttäminen 
KYT:n henkilöstön osalta tietoja säilytetään käyttäjätunnusten olemassaolon ajan. Tietojen 
poistamisessa otetaan huomioon mahdolliset lakisääteiset tietojen säilyttämisvelvoitteet. 
Yhteistyökumppaneiden tietojen säilytyksen pituus riippuu rekisteröidyn tai tämän edustaman 
organisaation toimista. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisteri sijaitsee sähköisessä Microsoftin hallitsemassa järjestelmässä. KYT:llä on rajallinen 
mahdollisuus vaikuttaa järjestelmän suojausominaisuuksiin. Tiedot kulkevat salattuna internetissä. 
Palvelimelle syntyvä henkilötietorekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla. Ylläpitäjän on mahdotonta 
selvittää käyttäjän salasana tallennetusta, koska siitä tallennetaan todellisuudessa vain tiiviste.  

http://www.kyt.fi/
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Tietojen säännönmukaiset luovutukset | Luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain 23 §:n 8 kohdassa mainittuja komission hyväksymiä 
mallisopimuslausekkeita käyttäen. 

Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on lainsäädännön mukaiset oikeudet: 

a) Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. 

 

b) Oikeus tulla informoiduksi tietoturvaloukkauksista. 

 

c) Oikeus saada pääsy omiin tietoihin. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus tunnistaa rekisteröidyn 

henkilöllisyys, kun hän käyttää oikeuksiaan saadakseen pääsyn tietoihinsa. Rekisteröidyn 

pyyntöihin näitä oikeuksia koskien on vastattava kuukauden kuluessa tai kahden kuukauden 

kuluessa, mikäli pyyntö on monimutkainen tai niitä on tullut määrällisesti useita. 

 

d) Oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista ja tiedotuksesta. 

 

e) Oikeus pyytää tietojen poistamista jollei niiden käsittelylle ole muuta laillista perustetta. 

 

f) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

 

g) Oikeus virheellisen henkilötiedon oikaisemiseen tai puutteellisen tiedon täydentämiseen. 

 

Muuta 
Tietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon. 

http://www.kyt.fi/

