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Tietosuojalaki (1050/2018) 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 (artiklat 5, 30) 
 

 
Tehyn viestintään ja markkinointiin tarvitaan monipuolisesti kuvia tehyläisistä 
ammateista, työntekijöistä ja erilaisista alojemme teemoista. Kuvia käytetään 
sekä painetuissa että digitaalisissa viestintä- ja markkinointiaineistoissa. Tehy 
kerää nettilomakkeen avulla halukkaita kuvattavia. 
 
Rekisteri: Valokuvaushalukkaiden rekisteri 
 

Rekisterin pitäjä 

Tehy ry 
Käyntiosoite: Asemamiehenkatu 4, Helsinki 
Postiosoite: PL 10, 00060 TEHY 
Puh. (09) 5422 7000 
 

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus ja peruste    

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely perustuu sopimukseen tai henkilön 
antamaan suostumukseen. Henkilö on antanut suostumuksensa käsittelyyn 
lähettämällä hakulomakkeen tietoineen. 
 

Kerättävät henkilötiedot 

Etunimi  Sukunimi  Ikä 
Puhelinnumero Sähköposti  Katuosoite 
Postinumero  Postitoimipaikka Ammatti 
Kuvaushalukkaan kuva 
 

Henkilötietojen tietolähteet 

Henkilötiedot kerätään ensisijaisesti jäseneltä itseltään kirjallisesti. 
 

Henkilötietojen käsittely 

Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietosuojaperiaatteita 
noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa. Tietoja käsitellään vain 
niiden henkilöiden toimesta, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn. 
Käsittelyoikeus voi syntyä työsuhteen tai luottamustehtävän perusteella. 
Henkilötietoja käsittelevien tietoturvatietoisuus ja osaaminen varmistetaan 
säännöllisellä koulutuksella ja ajantasaisilla ohjeilla. 
 
Henkilötietoja käsitellään useissa eri tietojärjestelmissä, jotka ovat joko Tehyn 
omassa hallinnassa tai sen kumppaneiden hallinnoimia. Tehyllä on 
kumppaneidensa kanssa voimassa olevat tietoturva-asetuksen mukaiset 
sopimukset. Sopimusten mukaisesti henkilötietojen käsittelijöiltä on varmistettu, 
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että niiden suorittama henkilötietojen käsittely täyttää tietosuoja-asetuksen 
vaatimukset.  
 
Tehy on toteuttanut ja varmistanut tietosuojaperiaatteiden täytäntöönpanoa 
varten asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet. Teknisillä ja 
organisatorisilla toimenpiteillä tarkoitetaan suojatoimenpiteitä kuten esimerkiksi 
henkilöstön koulutusta, henkilöstölle annettuja ohjeita ja määräyksiä, 
salassapitositoumuksia, tilavalvontaa ja tietojärjestelmien tietoturvamenettelyjä. 
 

Henkilötietojen luovutus 

Osa Tehyn henkilötietojen käsittelystä toteutetaan Tehyn tai kolmannen 
osapuolen toimesta Tehyn toimeksiannosta. Nämä Tehyn kumppanit noudattavat 
hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja täyttävät tietosuoja-asetuksen 
vaatimukset.  
 
Kumppaneiden kanssa on kirjallinen sopimus, jossa on määritelty henkilötietojen 
käsittelyn kohde, tarkoitus ja kesto sekä sovittu käsiteltävät henkilötiedot. Tehy ei 
myy, eikä lähtökohtaisesti siirrä tai luovuta henkilötietoja EU- ja ETA -alueiden 
ulkopuolelle. 
 
Jos henkilötietoja käsitellään EU-/ETA-alueen ulkopuolella, tietojen siirto 
perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan 
lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti. Rekisterin 
henkilötietoja voidaan käsitellä pilvessä, joka on rekisteröity EU-/ETA-alueen 
ulkopuolelle, mutta joka on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen 
vaatimuksia. 
 

Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietojen säilytysajat perustuvat Tehyn määrittelemiin säilytysaikoihin. 
Tietosuojaperiaatteiden mukaisesti emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia 
tietoja. Tietoja ei säilytetä kuin tarpeellisen ajan kuvausten järjestämiseksi, ellei 
kuvattavan kanssa muuta sovita. 
 

Rekisteröidyn oikeudet  

 

Henkilötiedot 

Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista. 
Pyynnön esittämiselle ei ole säädetty määrämuotoa. Tiedot toimitetaan 
pääsääntöisesti yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa. 
 
Tietosuoja-asetuksen mukainen reagointiaika on yksi kuukausi. Määräaikaa 
voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon 
pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. 
 

Tietojen oikaisu ja unohdetuksi tuleminen 

Rekisteröidyllä on oikeus tietyin poikkeuksin tietojen oikaisemiseen ja 
poistamiseen sekä niin kutsuttu oikeus tulla unohdetuksi. 
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Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus, johon käsittely on 
perustunut. Mikäli henkilötietojen käsittelylle ja säilyttämiselle on laillinen peruste, 
Tehy huolehtii tietojen poistamisesta säilytysajan päätyttyä.  
 

Henkilötietojen siirtäminen 

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Tiedot toimitetaan 
yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa. Oikeus edellyttää, että käsittely 
perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti. 
 

Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen 

Henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella voidaan vastustaa 
henkilötietojen käsittelyä.  
 
Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka 
perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on 
rekisteröityä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa tähän merkittävästi 
vastaavalla tavalla. 
 

Ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 

Tehyllä on velvollisuus ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 
henkilökohtaisesti niille rekisteröidyille, joiden tietoja loukkaus koskettaa. Oikeus 
astuu voimaan, jos loukkaus todennäköisesti aiheuttaa suuren riskin yksilön 
oikeuksille ja vapauksille, esimerkiksi identiteetinvarkauksien, 
maksuvälinepetosten tai muun rikollisen toiminnan muodossa. 
 

Tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle 
valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu) taikka sen Euroopan unionin 
jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka 
sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty 
soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti. 
 

Mihin voit ottaa yhteyttä? 

Henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedustelut ja pyynnöt esitetään ensisijaisesti 
rekisterinpitäjälle osoitteessa: tietosuojavastaava(a)tehy.fi. 
 
 

Tietosuojaselosteen päivittäminen 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön 
muuttuessa tai tarkentuessa. Seloste on viimeksi päivitetty 1.6.2022. 


