
 

 
Suomen Hostellijärjestön rekisteri- ja tietosuojaseloste 
 
Laatimispäivämäärä: 6.9.2022 
 
1. Rekisterinpitäjä 
Suomen Hostellijärjestö ry 
Y-tunnus: 0202275-6 
Yrjönkatu 38 B 15, 00100 Helsinki 
Sähköposti: info@hihostels.fi 
 
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö 
Sinikka Komu, markkinointi- ja viestintäkoordinaattori 
Suomen Hostellijärjestö ry 
Y-tunnus: 0202275-6 
Yrjönkatu 38 B 15, 00100 Helsinki 
Puh. +358 (0)45 7733 2947 
Sähköposti: sinikka.komu@hihostels.fi 
 
3. Rekisterin nimi 
Suomen Hostellijärjestön jäsen- ja asiakasrekisteri  
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterien käyttötarkoitus 
Rekisterien käyttötarkoitus on Hostellijärjestön jäsen-, hostellikorttiasiakas- ja uutiskirjerekisterin 
ylläpitäminen ja hoitaminen. Rekisterien tietoja käytetään tiedottamiseen jäsenille ja asiakkaille. 
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.  
 
5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: 

• Asiakkaan / Jäsenen nimi 
• Yritys 
• Yhteystiedot 
• Syntymäaika 
• Asiakas- / Jäsennumero 
• Asiakkuuden- / Jäsenyyden loppumisaika 
• Asiakkuuden- / Jäsenyyden hinta 
• Asiakkuuden- / Jäsenyyden hintaan vaikuttava muun järjestön/organisaation jäsenyys 
• Varaukseen liittyvät tiedot 

 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisterien asiakas- ja jäsentiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan 
rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas liittyy jäseneksi, ostaa 
tuotteen tai tekee varauksen verkkokaupassa, tai liittyy uutiskirjeen tilaajaksi. Rekisteriä kartutetaan 
myös erilaisissa markkinointitilaisuuksissa, joissa asiakas ilmoittaa itse haluavansa asiakas- / 
jäsenrekisteriin. 
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7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Tietoja ei luovuteta Suomen Hostellijärjestön ulkopuolelle ilman, että siitä informoidaan 
jäsentä/asiakasta. Tietoja luovutetaan jäsenen/asiakkaan omalle jäsenjärjestölle ainoastaan 
Hostellijärjestön jäsenjärjestön tukeman kortin toimittamista varten. 
 
8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.  
Hostellijärjestö huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.  
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.  
Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin 
perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen 
lakiin perustuvasta pyynnöstä. 
 
10. Tarkastusoikeus 
Jokaisella rekisteriin liitetyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. 
Pyyntö tulee tehdä sähköpostitse os. info@hihostels.fi. 
 
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Jokaisella rekisteriin liitetyllä henkilöllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon 
korjaamista. Pyyntö tulee tehdä sähköpostitse os. info@hihostels.fi. 
 
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Jokaisella rekisteriin liitetyllä henkilöllä on oikeus kieltää Suomen Hostellijärjestöä käyttämästä häntä 
itseään koskevia tietoja tiedottamiseen. Pyyntö tulee tehdä sähköpostitse os. info@hihostels.fi. 
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