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1. Rekisterinpitäjä 
  

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (jäljempänä KAMO) 
PL 52 (Ketunpolku 4) 
87101 KAJAANI 
Puhelin: +358 44 325 0036 
kamo(at)kamk.fi 
Y-tunnus: 2043215-0 
 

2. Rekisteriasioista vastaava 
henkilö ja/tai yhteyshenkilö 

Pasi Ahoniemi, toiminnanjohtaja 
Matkapuhelin: +358 44 325 0036 
Sähköposti: pasi.ahoniemi(at)kamk.fi 
Postiosoite: PL 52, 87101 KAJAANI  
 

3. Rekisterin nimi KAMOn jäsenrekisteri 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn  
tarkoitus (rekisterin 
käyttötarkoitus) 
 

Yhdistyslain (503/1989) 11§:ssä tarkoitettu jäsenluettelo. Henkilötietolain 
(523/1999) 8§:ssä 5. kohdassa tarkoitettu yhteysvaatimus: jäsenyyssuhteen 
hoitaminen. 
 

5. Rekisterin tietosisältö  
 
 

Opiskelijanumero 
Henkilötunnus 
Sukunimi 
Etunimi 
Kotipaikka 
Katuosoite 
Postiosoite 
Maa 
Puhelin 
Matkapuhelin 
Sähköpostiosoite 
Opiskelijatyyppi 
Aloitusvuosi 
Yksikkö 
Koulutusohjelma 
Ryhmätunnus 
Markkinointilupa 
Koulutusala  
Kortin tilauspäivämäärä 
Kortin saapumispäivämäärä 
Kortin noutopäivämäärä 
Kortin maksupäivämäärä 
Kortin väri 
Jäsenmaksutieto 
Läsnäolotieto 
Tarran luovutustiedot 
 

6. Säännönmukaiset 
tietolähteet 

Tiedot saadaan jäseneltä itseltään verkkolomakkeen tai paperilomakkeen 
välityksellä. Henkilötiedot ja opinto-oikeus Kajaanin ammattikorkeakoulussa 
tarkistetaan Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelija- ja opintotietorekisteri 
Asiosta. 
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7. Säännönmukaiset tietojen 
luovutukset ja tietojen siirto 
EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle 

Henkilötietoja voidaan jäsenen suostumuksella luovuttaa teknisenä tallenteena 
tai tarratulosteena KAMOn yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoitusta 
varten. Yhteistyökumppanit eivät luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. 
Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 

8. Tietojen luovutus Tiedot luovutetaan Opiskelijarekisteri Jolla Oy:n opiskelijarekisteriin, jota 
ylläpitää Taiste Oy. Rekisteri kokoaa suomalaisten opiskelijajärjestöjen 
jäsenrekisterit yhteen paikkaan. Rekisteristä ei luovuteta tietoja minnekään. 
Opiskelijarekisteristä tarkistetaan opiskelijajärjestöjen jäsenyys (1/0), kun 
opiskelija itse valitsee rekisteröityä / kirjautua Oy Frank Students Ab 
verkkopalveluun tai aktivoida sähköisen opiskelijakortin. 
 

9. Tietojen tarkastusoikeus Jokaisella on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu tässä 
rekisteriselosteessa tarkoitettuun rekisteriin. Jokainen voi myös tarkistaa, ettei 
tässä rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. 
 
Maksutta tiedot voi tarkistaa kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava 
omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavoin varmennetulla 
asiakirjalla osoitteeseen KAMO, PL 52, 87101 KAJAANI. 
 
Tiedot voi tarkastaa myös henkilökohtaisesti KAMOn toimistolla, osoitteessa 
Ketunpolku 4, 87100 KAJAANI. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen 
luovuttamista. 
 
Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Jos 
tarkastusoikeus evätään, annetaan tästä kirjallinen kieltäytymistodistus. 
Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi 
osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 HELSINKI. 
 

10. Tiedon korjaaminen KAMO oikaisee, täydentää tai poistaa rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen 
kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen 
henkilötiedon. 
 
Oikaisupyynnön voi tehdä kirjallisesti osoitteella KAMO, PL 52, 87101 KAJAANI 
tai henkilökohtaisesti KAMOn toimistossa osoitteessa Ketunpolku 4, 87100 
KAJAANI. Oikaisupyynnön tekijän henkilöllisyys tarkistetaan. 
 
Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, siitä annetaan kirjallinen 
kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun 
ratkaistavaksi osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 
HELSINKI. 
 

11. Rekisterin suojauksen 
periaatteet 

Ainoastaan määrätyillä KAMOn työntekijöillä ja luottamushenkilöillä sekä 
KAMOn toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus 
käyttää Asio-jäsenrekisteriä. Rekisterissä on eri käyttäjätasoja, jolloin käyttäjä 
saa ylläpito- ja selausoikeuden ainoastaan tehtävänsä kannalta tarpeellisiin 
tietoihin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan 
sisäänkirjautumisen yhteydessä. 

 


