
TIETOSUOJALAUSEKE
Henkilotietolaki (523/1999) 10 ja 24§ 

Rekisterin pitäjä:
Saimaan saariston kehittämisyhdistys ry. / Ly: 2475213-5

Yhdistyksen virallinen osoite:
Mölsänniementie 100, 82310 Oravisalo
info.saaret(at)gmail.com

Yhteyshenkilöt:
Sihteeri Tero Tolvanen, puh. 040 516 5857.
Taloudenhoitaja Liisa Ahonen, puh. 045 869 0315.

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja valitaan toimikausittain yhdistyksen vuosikokouksessa. Tietosuoja-asioiden 
yhteyshenkilöinä toimivat hallituksen sihteeri ja taloudenhoitaja, kunnes toisin päätetään. Tilanteen muuttuessa on siitä 
ilmoitettava jäsenistölle.

Rekisterin nimi:
Saimaan saariston kehittämisyhdistyksen jäsenrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus:
Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä 
tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon. Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen 
ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi että [suoramarkkinointi] ja myös 
päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä.

Jäsenistölle tiedotetaan yhdistyksen asioista.

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. 

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: ensisijaisesti henkilön nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, 
osoite), laskutustiedot.

Www-sivustojen osoitteet (esim. yritys- ja yhteisöjäsenet). Verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen 
median palveluissa.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Jäsen ilmoittaa itse. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, 
sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa 
voi luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Luovutukset tapahtuvat jäsenen luvalla. Henkilötietojen luovutuksesta on kyse silloin, kun henkilötietoja luovutetaan 
toiselle rekisterinpitäjälle tämän omia käyttötarkoituksia varten. 
Henkilötietoja voidaan luovuttaa yhdistyksen jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi. 
(Esim. henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava muu rekisterinpitäjä, joka toteuttaa henkilötietojen yksityisyyden 
suojaa koskevaa lainsäädäntöä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.)



Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan asiaan kuuluvaa huolellisuutta. Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin 
rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen 
vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin 
puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava 
lainsäädäntö tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. 
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla 
henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojensa korjaamista:
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen 
virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Rekisteröidyllä on oikeus:
• saada tieto henkilötietojensa käsittelystä ja tarkastaa ja korjata virheet
• vaatia henkilötietojensa poistamista tai niiden käyttämisen rajoittamista
• rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen henkilötietojaan

ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.




