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Henkilötietolaki (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Laatimispäiväys: 5.3.2017, vahvistettu yhdistyksen hallituksessa 1.4.2017

1.

Rekisterinpitäjä
Kurki-Suontausta Sukuyhdistys r.y.
puheenjohtaja Inari Salonen, Kurki.suontausta.pj@gmail.com
puhelinnumero 0404126140
osoite: Jakomäentie 4 I 147, 00770 Helsinki

2.

Rekisteriasioista vastaava henkilö
jäsenrekisterinhoitaja Sakari Suontaka
yhteystiedot Kurki.suontausta.jas@gmail.com
puhelinnumero 0505547390

3. Rekisterin nimi
Kurki-Suontausta Sukuyhdistyksen sukututkimusrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 yhdistyksen sääntöjen mukaisen sukututkimuksen tekeminen
 jäsenehdokkaan jäsenkelpoisuuden selvitys (miten henkilö liittyy sukuun)
 selvitys esivanhemmista sukutauluja varten
5. Rekisterin tietosisältö
henkilöiden yksilöinti- ja osoitetiedot, muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot
sekä suostumus- ja kieltotiedot
Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.
6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
 henkilöiden antamat tiedot
 väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit
 painetut lähteet
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Eu-

roopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta lain (523/1999) tarkoittamille sivullisille eikä niistä tehdä Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeen tarkoittamaa varsinaista luovutusta toiseen rekisteriin.
Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeen mukaan: ”Henkilötietojen siirtämiseksi katsotaan
kaikki tilanteet, joissa rekisterinpitäjä saattaa henkilötietoja sivullisen tai organisaation
kolmannessa maassa sijaitsevan yksikön saataville. Siirtämiseksi katsotaan siten esimerkiksi
henkilötietojen siirtäminen muistitikun avulla, mutta myös katseluoikeuden avaaminen
sähköisen yhteyden avulla sekä tiedon tallentaminen pilvipalveluun.” Yhdistyksen käyttämät palvelut, jossa syntyy lain tarkoittama henkilötietojen siirto, täyttävät lain 22 ja 22a §:n
vaatimukset ja niissä toimitaan Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeen mukaan.
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8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina. Pääsy rekisteritietojen ylläpitoon ja katseluun suojataan käyttäjätunnus- ja salasanasuojauksella.
9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen
Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa häntä koskevien rekisterissä olevin tietojen käsittelyä. Rajoituksesta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.

______________________________________________________________________________________

Otteita ” TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO: SUKUTUTKIMUS HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN” ohjeesta
1. Oikeus sukututkimusrekisterin perustamiseen
Henkilötietolain 4. luvussa on säädetty henkilötietojen käsittelystä erityisiä tarkoituksia varten. Luvussa
on omat säännöksensä tutkimuksesta, tilastoista, viranomaisten suunnittelutoiminnasta, henkilömatrikkeleista, sukututkimuksesta, suoramarkkinoinnista ja henkilöluottotiedoista. Henkilötietojen käsittely tällaisiin käyttötarkoituksiin ei edellytä lain 8 § 1 momentissa lueteltujen yleisten edellytysten olemassaoloa.
Sukututkimusta ja henkilömatrikkelia varten voi henkilötietoja kerätä, vaikka
 rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä ei vallitse asiallista yhteyttä (kuten asiakas- työ-,asukastms. suhdetta)
 rekisteriin merkittävä henkilö ei ole antanut tutkimukseen suostumustaan.
Kuitenkaan kaikki sukutarinat ja muu vapaamuotoinen kirjoittelu ei suinkaan kuulu henkilötietolain soveltamisalan piiriin. Henkilötietolain 2 §:n 5 momentin mukaan lakia ei sovelleta henkilötietojen käsittelyä toimituksellisia sekä taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten, mikä tarkoittaa sukututkimuksen kysymyksessä ollen, että suorasanaisia tarinoita ja muita sukuun liittyviä kertomuksia arvioidaan vasta jälkikäteen rikoslain 24. luvun kunnianloukkaamista koskevien säännösten valossa.

4. Mitä tietoja saa kerätä ja tallettaa sukututkimukseen
Henkilötietolain 18 §:n 1 momentin mukaan saa sukututkimusrekisteriin kerätä ja tallettaa
 sukuun kuuluvasta henkilöstä ja tämän aviopuolisosta yksilöintitiedot samoin kuin
 muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset henkilötiedot sekä
 yhteystiedot.
Lain esitöiden mukaan yksilöintitiedoilla tarkoitetaan nimeä, syntymäaikaa ja -paikkaa, vihkimisaikaa,
kuolinaikaa ja -paikkaa sekä arvoa ja ammattia.
Tapauskohtaisesti on harkittava, mitä tietoja voidaan sisällyttää sanontaan "muut sukututkimuksen
kannalta tarpeelliset tiedot". Toisin sanoen eri sukututkimuksiin sisällytettävät tiedot voivat vaihdella
mm. sukututkimuksen tarkoituksen perusteella. …

