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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 jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenrekisteriä käytetään yhdistyksen toimintaan ja jäsenasioiden hoitoon kuten, jäsentiedotteisiin, jäsenmaksuihin sekä kokouskutsuihin ja muihin kohdistettuihin postituksiin. Sen
perusteella laaditaan yhdistyslain 11 §:n velvoittama jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenten
 nimet, kotipaikat, syntymäajat ja -paikat, osoitteet, puhelin- ja sähköpostitiedot
 jäsennumerot
 jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot
 liittymis- ja jäsenmaksutiedot
 jäsenyyden perusteet ”sukutiedot”
Yhdistyksen sääntöjen mukainen jäsenryhmä ja muut yhdistyksen päättämät tarpeelliset
tiedot
Merkintä jäsenen salassa pidettävistä tiedoista
Lain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja ei kerätä.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
 jäsenten antamat tiedot
 ”Sotilas Tuomas Stör’in jälkeläiset 1745 – 2000” -kirja
 yhdistyksen sukututkimusrekisteri
 yhdistyksen kirjanpito, maksuliikennetiedot
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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. (Yhdistyksen lukuun toimiva taho, esimerkiksi postituspalvelun tuottaja, ei ole sivullinen.)
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.

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. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena, mutta siitä voidaan tehdä paperille tulostettava jäsenluettelo, äänioikeusluettelo,
osoitelistaus tai muu yhdistyksen toimintaan tarvittava tiedosto tai tuloste, jossa on vain
ko. tarkoitukseen tarvittavat tiedot rekisteristä.
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.

