
Jäsen- ja yhteystettoeeksteokn tettsstjaseetste

1. Reeksteoknpktäjä
ja yhteysteett

PAM Ptovttn sesesn tsastt oy. PAM Btogånejeens aveeenkng of 188 

 Petri Pasanen 0443476550

2. Henekeöoeeksteokn 
nkmk

Jäsen- ja yhteystettoeeksteok

3. Käskteeytkeeseen 
peossteet

Ammattiosaiosttn henkilötieetteen käiositteeltttimien tikeuiosperteuiosteet eäiosen- 
ea thtetioseettrteekiiosterteiiosiosä:

 Jäiosenttden htitaminen: Stpimuios (eäiosenekiosi liittetminen)
 Martekkintine: Oikeutetteu etu
  Ktulutukioset ea tapahtumat: Stpimuios (ilmtitteautuminen), Sutiostumuios
 Järteeeiostötittiminta: Stpimuios (eäiosenekiosi liittetminen, eärteeeiostöti- 

tai luttteamuiostehtävän vaiostaanttteaminen)
 Järteeeiostämiiosttiminta: Sutiostumuios

4. Käytötaoetktseset Ammattiosaiosttn tartektitukiosena tn ttimia palvelu- ea niitä lähellä tlevilla altilla 
ttötiioskentelevien palkaniosaaeien, ammatin tpiioskelevien, pelkäiostään itioseniosä 
ttötilliiostävien ammaenharteetitteaeien ea trteitteäeien iosekä ttötitteötimien taltudelliiosen, 
iostiosiaaliiosen ea tikeudelliiosen aioseman ea elämänlaadun parteantamiiosekiosi tiosaiosttn 
iosääntötieen 2 §:iosiosä kuvatuilla tavtilla.

Ttiminnaiosiosaan ammattiosaiostt käiositteelee eäiosenteniosä ea ei-eäiosenten henkilötieettea 
ioseurteaaviin eäytötaoetktseskkn.

Jäsensshtekeen ja jäojestöttkmknnan htktt:

 Jäiosenttden htitaminen, eäiosenpalvelu ea -neuvtnta iosekä palautteeen 
käiositteelt

 Ttiminta, hallinta, analtiostine ea kehitteäminen
 Vieiosentä, kampaneat iosekä martekkintine

Ttkmknnan ja paeveeskeen sssnnktees ja tttestss:

 Ttiminnan ea palveluiden tarteetaminen ea kehitteäminen, kuten
• Ktulutukioset ea tapahtumat
• Jäiosenetueen tarteetaminen

 Jäiosenten tunniiostaminen 
 Palvelun ea tapahtumien ttdentaminen, rteaptrtettine, elaiosttine 

ea analtiostine.
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Tketttsovaeekssss: 

 Tietteen kättetteävttden, ehetden, luttteamukioselliiosuuden, 
luttetteavuuden ea eatkuvuuden vartemiiostaminen.

 Riioskienhallinta iosekä väärteinkättötiios- ea tngelmaelanteiden 
ehkäiiost, havaitioseminen, ioselvitteäminen ea niiiostä ethtuvat 
ttimenpiteet.

 Oikeuiosturtevan vartemiiostaminen iosekä lakiin ea virteantmaiiosten 
määrteätkiosiin perteuiostuvien velvtlliiosuukiosien ttteutteaminen.

5. Tkettsksäeeöt Rekiiosterteötiittnä eäiosen- ea thtetioseettrteekiiosterteiiosiosä käiositellään ioseurteaavien
henekeötettoyhmken eettea:

Jäsenet

 Ammattiosaiosttn eäiosenet

Ek-jäsenet

 Eneioset eäiosenet
  Ei eäiosenet 

Ammattiosaiosttn tllä kuvatteueen tehtävien ea kättteötitartektituiosten ttteutteamiioseiosiosa 
käiositellään ioseurteaavia tetttyyppejä:

 Tunniiostamiios- ea tkiosilötiineeett kuten eäiosennumertet
 Yhtetioseedtt
  Jäiosenttioseedtt, kuten eäiosenttden laei, ammattiosaiostt, ttötipaikka
 Luttteamuios- ea eduiostuiostehtäväeedtt
 Palvelu- ea tapahtumaeett

6. Evästekeen eäytö
Ammattiosasto käytää evästeitä verkkolaeveeuissaan laeveeunen toteutamiseksi
na laeveeuiden käytön heelotamiseksi. Evästeitä na verkkolaeveeusta kerätäviä 
tietona käytetään myös verkkolaeveeun na laeveeuiden käytön anaeysoimiseksi na 
kehitämiseksi, käytetävyyden larantamiseksi na tietoturvaeeisuuden 
varmistamiseksi na markkinointiin.

Käytänä voi estää evästeiden käytön seeaimensa asetuksista. Evästeet ovat 
kuitenkin tarleeeeisia verkkolaeveeuiden toimivuudeeee, noten ammattiosasto ei 
takaa kaikkien laeveeunen toimivuuta, nos evästetoiminnaeeisuus ei oee käytössä.

7. Säännönmseakset 
tetteähteet

Jäiosen- ea thtetioseettrteekiiosterteiin iosaadaan henkilötieettea eniosiiosieaiioseiose 
rteekiiosterteötiidtltä itioseltään, ettka PAM-liittet ttimitteaa liittetmiiosiostpimukiosen 
perteuiosteella. Liiosäkiosi eettea iosaadaan iosutrteaan rteekiiosterteötiidtltä itioseltään.

PAM-liittet tlläpitää eetteen laatua päivitteämällä henkilötieettea 
eettpalveluiiosta, kuten Ptiosen tiostiteeettpalveluiosta.

8. Vastaanttajat tak 
vastaanttajaoyhmät

Henkilötieettea ei lutvuteta ulktputliiosille.

Henkilötieettea ei iosiirterteetä tai lutvuteta EU tai ETA alueiden ulktputlelle.



9. 
Asttmaatnen
päätöesenteet

Ammattiosaiosttn ttiminnaiosiosa ei tehdä EU eettiosutea-aiosetukiosen 
tartektitteamia auttmaeiostituea päätötikiosiä.

10. Taoeastsstkeess Rekiiosterteötiitt vti tartekiiostaa, mitä eettea häneiostä tn tallennetteu. Rekiiosterteötiidtn 
tulee eiositteää tartekaiostuiospttnnötiiosiosä rteiitteävät tunniiosteeedtt itioseiostään. 
Tartekaiostuiospttntöti tulee ttimitteaa iosähkötiiioseiose tai kirteealliioseiose allekirteetitetteuna.

11. 
Henekeötettjen 
skkooetävyys

Rekiiosterteötiitt vti ptttää itioseään ktioskevat henkilötieedtt, ettka hän tn itiose 
ttimitteanut iostpimukioseen tai iosutiostumukioseeniosa perteuiostuen. Rekiiosterteötiidtn 
pttnnötiiostä ktioseiioset eedtt vtidaan iosiirtetää mtötiios ttiioselle rteekiiosterteinpitäeälle, etlla tn 
valmiuios ttteaa ktioseiioset henkilötieedtt vaiostaan eettturtevalliioseiose. Rekiiosterteötiidtn tulee
eiositteää tartekaiostuiospttnnötiiosiosä rteiitteävät tunniiosteeedtt itioseiostään. Pttntöti tulee 
ttimitteaa
iosähkötiiioseiose tai kirteealliioseiose allekirteetitetteuna.

12. Okeess 
tettjen 
tkeaksssn

Rekiiosterteötiitt vti ptttää tikaiiosemaan ea tätdentämään virteheelliiosiä tai 
puutteeelliiosia eetteaan iosähkötiiioseiose tai kirteealliioseiose allekirteetitetteuna eetteen 
tikaiiosupttnnötillä.
Rekiiosterteötiidtn tulee eiositteää pttnnötiiosiosä rteiitteävät tunniiosteeedtt itioseiostään ea kuvata 
tikaiiostavat eedtt.

Oikaiiosupttntöti tulee ttimitteaa iosähkötiiioseiose tai kirteealliioseiose allekirteetitetteuna.
13. Rajtktsstkeess Rekiiosterteötiitt vti ptttää rteaetitteamaan henkilötieetteeniosa käiositteeltä EU 

eettiosutea- aiosetukiosen 18 arteeklan mukaiioseiose.

Rekiiosterteötiidtn tulee eiositteää pttnnötiiosiosä rteiitteävät tunniiosteeedtt itioseiostään ea tkiosilötiidä 
rteaetitetteavat eedtt. Raetituiospttntöti tulee ttimitteaa iosähkötiiioseiose tai kirteealliioseiose 
allekirteetitetteuna.

14. 
Sstoamaoeekntknnkn 
sststsmseset ja ekeeett
(tkeess vastsstaa)

Rekisteröity voi antaa ammattiosastoeee suostumuksia na kieetona 
eiityen suoramarkkinointiin sekä tutkimuskyseeyihin seuraavasti:

Suostumukset

 sähkölostisuoramarkkinointi
 mobiieiviestisuoramarkkinoiti

Kieeeot

 lostiosoiteeeeinen suoramarkkinointi
 luheeinmarkkinointi
 tutkimuskyseeyt lostitse, luheeimeeea tai sähkälostieea

Ammattiosaston verkkosivuieea evästeiden käytöstä informoidaan na 
lyydetään suostumus verkkosivustoeee saavutaessa.

Verkkolaeveeun käytänä voi kieetää verkkolaeveeun tuotannossa väetämätömät 
evästeet seeaimensa asetuksista. Täeeöin verkkolaeveeuiden toimivuuta ei 
kuitenkaan voida taata.

Kielltt ea iosutiostumukioset eivät ktioske eäiosenvieiosentää, etka ei iosiiosällä martekkintinea.



15. 
Henekeötettjen 
säkeytysajat ja 
hävktämknen

Säilttetään eettea vain akeiviiosiiosta eäioseniiostä ea niiiostä ettka kättteävät 
ammattiosaiosttn palveluita. 

Tiedtt ptiiostetaan, kun tikeudellinen perteuioste tai kättteötitarteve lakkaa tai eett ei tle 
kättteötitartektitukioseen tartepeellinen. 

Ktulutuiosten ea tapahtumien tiosalta tapahtumaeedtt ptiiostetaan, kun käiositteelt- ea 
kättteötitarteve ptiiostuu.

16. Reeksteokn 
sstjasesen 
peokaateet

Ammattiosaiostt vartemiiostaa katteavin tekniiosin, fttiosiiosin ea hallinntlliiosin iosuteattimin 
henkilötieetteen eettturtevalliiosuudeiosta. Henkilötieetta iosaavat käiositellä vain iosiihen 
tikeutetut henkilötit. Tietteen ehetdeiostä ea luttetteavuudeiosta hutlehditaan ea 
eedtt tvat iosaatavilla kättteötitartektitukiosiiniosa, kun niitä tartevitaan. 
Tiettturtevalliiosuuden ttteutteamiioseiosta hutlehditaan henkilötieetteen käiositteeltn 
iosuunnitteeluiosta alkaen kaikiiosiosa henkilötieetteen käiositteeltn elinkaarteen vaiheiiosiosa, 
aina eetteen eettturtevalliioseen hävitteämiioseen iosaakka. Ammattiosaiostt vartemiiostuu 
katteavin iostpimukiosin ea theeiiostukiosin iosekä rteiitteävin tartekaiostukiosin mtötiios 
ammattiosaiosttn lukuun ttimivien eettturtevalliioseiosta henkilötieetteen käiositteeltiostä.

17. Vaektsstkeess 
vaevtntavkoantmakseeee

Rekiiosterteötiidtllä tn tikeuios tehdä laittetmikiosi artevitimiiostaan 
henkilötieetteen käiositteeltttimiiosta valituios Tietosuonavirastoeee. 
Liiosäeettea valituiostikeuden
ttteutteamiioseiosta www.tietosuona.fo  .  

http://www.tietosuoja.fi/
http://www.tietosuoja.fi/

