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TIETOSUOJASELVITYS 
     
 
 
 
Rekisterinpitäjä  

Suomen Taksiliitto ry 
  Nuijamiestentie 7, 00400 HELSINKI 
  PL 50, 00401 HELSINKI 
  puh. 020 7756 800 
  y-tunnus: 0202301-1 
 
Rekisteriasioista vastaava 

Marja-Liisa Koistinen 
  PL 50, 00401 HELSINKI 
  puh. 020 7756 807 
  s-posti: marja-liisa.koistinen@taksiliitto.fi 
 

 
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
 
Suomen Taksiliitto käyttää rekisterin henkilötietoja tarjotakseen mahdollisimman monipuolisia ja henkilökohtaisia 
jäsenpalveluja. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa. Lisäksi 
tietoja hyödynnetään jäsenyyksien ylläpitoon, jäsenviestintään, tilastointiin sekä jäsenpalveluiden ja Suomen Taksiliiton 
toiminnan toteuttamiseksi sekä kehittämiseksi. 
 

Rekisterin tietosisältö 
 
Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoja: 
 
Henkilöön liittyvät tiedot: 
 

 Perustiedot, kuten nimi, syntymäaika, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) sekä asiointikieli 
 Liikenteestä vastaavuudet 
 Luottamustoimet Taksiliiton organisaatiossa 
 Taksiliiton järjestämien koulutusten ja tapahtumien tiedot 
 Taksiliiton kautta haettujen huomionosoitusten tiedot 

 
Yritykseen liittyvät tiedot: 
 

 Perustiedot, kuten nimi, yritysmuoto, y-tunnus, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) sekä 
asiointikieli  

 Autonumero, liikenteestä vastaava sekä automäärä 
 Yrityksen toiminta-alue, maksutavat, palveluajat, mahdolliset lisäpalvelut 

 
Jäsensuhteeseen liittyvät tiedot:  
 

 Liittymispäivä, jäsennumero, jäsenmaksutiedot ja laskutusosoite 
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 Jäsenyhdistyksiin kuuluminen 
 Jäsenyhteydenotot 
 Verkkosivumme käytön yhteydessä kerätyt tiedot, kuten käyttäjätunnukset, salasanat, tunnistamiseen liittyvät 

tiedot 
 
 

Säännönmukaiset tietolähteet 
 
Rekisteri sisältää tietoja, jotka jäsen on antanut rekisteröitymisen yhteydessä tai jotka ovat syntyneet jäsenyyden aikana 
jäsenpalveluita tuotettaessa. 
 
Liikenteen turvallisuusvirasto Traficomin virallisesta liikenneluparekisteristä saadaan tiedot liikenneluvista. 
 
 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset  
 
Rekisteröityjä koskevia tietoja luovutetaan MarkkinointiAkatemia MAK Oy:lle tämän ylläpitämää Taksinettiä varten sekä 
Kehätieto Oy:lle tämän ylläpitämää Taksirekisteriä varten. Kehätieto Oy ja MarkkinointiAkatemia MAK Oy käsittelevät 
henkilötietoja Suomen Taksiliiton toimeksiannosta. Lisäksi jäsenrekisteriin tallennettuja rekisteröityjä tietoja 
luovutetaan myös Suomen Taksiliiton omistamalle Taksiliiton Yrityspalvelu Oy:lle vain sen välttämättömien tehtävien 
hoitamiseksi. 
 
Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tämä taataan organisaatioiden välisten sopimuksien 
avulla. 
 

Tietojen siirto tai luovutus EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 
 
Tietoja ei luovuteta tai siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 
 

Tietojen säilytysaika 
 
Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin 
voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, kuitenkin maksimissaan seitsemän vuotta jäsenyyden päättymisestä. Tämän 
jälkeen henkilötiedot joko poistetaan tai anonymisoidaan. 
 

 
Jäsentemme oikeudet 
 
Jäsenenä sinulla on oikeus henkilötietoihisi, joita Suomen Taksiliitto käsittelee. Voit käyttää oikeuksiasi tekemällä 
tietosuojapyynnön rekisteriasioista vastaavalle: Marja-Liisa Koistinen, puh. 020 7756 807 ja s-posti: marja-
liisa.koistinen@taksiliitto.fi 
 
Jäsenenä sinulla on seuraavat tietosuojaan liittyvät oikeudet: 
  
1. Oikeus saada pääsy tietoihin 
Sinulla on oikeus saada jäljennös omista henkilötiedoistasi sekä vahvistus siitä, olemmeko käsitelleet henkilötietojasi. 
Jäljennös toimitetaan ensisijaisesti sähköpostina tai vaihtoehtoisesti asiakirjana postitse.  
  
2. Oikeus tietojen oikaisemiseen 
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Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot. Voit muokata yhteystietojasi 
myös suoraan Taksinetin kautta.  
  
3. Oikeus tietojen poistamiseen 
Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot. Pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti. Jos 
Suomen Taksiliitolla on lainsäädäntöön perustuva velvoite tai oikeus säilyttää tiettyjä tietoja, niitä ei voida poistaa. 
  
4. Käsittelyn rajoittaminen 
Sinulla on oikeus tietyissä asetuksessa määritellyissä erityistilanteissa pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. 
  
5. Käsittelyn vastustaminen 
Sinulla on oikeus myös vastustaa tietojesi käyttöä esimerkiksi suoramarkkinointiin. Me Taksiliitossa emme luovuta 
tietojasi suoramarkkinointiin. 
 
6. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen 
järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. 
 
7. Oikeus tehdä valitus viranomaiselle 
Sinulla on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. 
Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka 
Suomessa on tietosuojavaltuutettu. 

 
 
Tietojen suojaamisen periaatteet 
 
Käsittelemme henkilötietoja ehdottoman luottamuksellisena sekä varmistamme jäsentemme tietojen käsittelyn 
tietoturvallisuuden. Henkilötiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät 
tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. 
Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa, joihin pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, 
joilla on työtehtäviensä perusteella välttämätön tarve käyttää tietoja. Koulutamme ja ohjeistamme jäsentietoja 
käsittelevät työntekijämme tietosuoja-asioissa. 
 
Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Jäsenrekisterin tietoja kerrotaan tai 
luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan velvollisuuden johdosta, kuten jäsenen omasta pyynnöstä tai 
viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. 

 


