
     TIETOSUOJASELOSTE 

    Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 
Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen 
täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 

Laatimispäivä  
24.5.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

JyväsRiihi ry. 

Osoite 

Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

toimisto@jyvasriihi.fi 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Leena Karjalainen 
Osoite 

Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä 

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) 

toimisto@jyvasriihi.fi 

3 
Rekisterin 
nimi 

Jäsenrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Jäseneksi voivat liittyä sekä yksityiset henkilöt että yritykset ja yhteisöt. Rekisterin tarkoituksena on 
kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten 
tarpeelliset tiedot, joita voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: 

yhdistyksen jäsenten tunnistaminen ja jäsenasioiden hoitaminen 

yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäminen ja toiminnan tarjoaminen jäsenistölle 

yhdistyksen jäsenten pitäminen ajan tasalla yhdistyksen toiminnasta 

yhdistyksen toimintaa koskevan ja/tai yhdistyksen toiminta-ajatuksen piiriin kuuluvan tiedon 
välittäminen 

yhdistyksen toiminnan suunnittelu, kohdentaminen ja kehittäminen (ml. eri jäsenryhmien 
huomioiminen toiminnassa) 

yhdistyksen jäsenyyden hoitaminen ja kehittäminen (mm. jäsenmaksun laskutukseen liittyvät asiat) 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Mikäli jäsen on henkilö: henkilön etu- ja sukunimi 

Mikäli jäsen on yritys tai yhteisö: yrityksen tai yhteisön nimi 

Yrityksen tai yhteisön yhteyshenkilön nimi 

Henkilöjäsenen tai yritys-/yhteisöjäsenen 

• lähiosoite 

• postinumero 

• postitoimipaikka 

• sähköpostiosoite 

• jäsenyyden tyyppi (henkilö/yritys- tai yhteisöjäsen) 

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Rekisterin tiedot saadaan jäseniltä itseltään jäseneksi liittymisen yhteydessä, tai muutosasioissa 
jäseniltä itseltään tiedonantona. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

      

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Rekisteri on sähköisessä muodossa salasanalla suojatulla pilvipalvelimella. Rekisteriä hoitavat 
yhdistyksen työntekijät, joiden tietokoneet ja yhteydet on asianmukaisesti suojattu. Tietojen 
käsittelijät ovat tehneet salassapitolupauksen. 

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyynnön tietojen tarkastuksesta voi 
tehdä rekisterin yhteyshenkilölle. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyynnön 
tiedon korjaamisesta voi tehdä rekisterin yhteyshenkilölle. 

12 
Muut henkilö- 
tietojen käsit- 
telyyn liitty- 
vät oikeudet 
 

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä, 
häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä 
markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. 
Yhdistyksen jäsenrekisterin tietoja ei käytetä yllä mainittuihin tarkoituksiin. 

 


