
     TIETOSUOJASELOSTE 

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

Laatimispäivä  
11.5.2018 

 
 

1a 
Rekisterin- 
pitäjä 

Nimi 

Gummerus-Pihkala suvun sukuyhdistys ry 

Osoite 

Vanha Kangasniementie 27, 50200 Mikkeli 

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

040 557 9929, pihkalatuula@gmail.com 

2 
Yhteyshenki- 
lö rekisteriä 
koskevissa 
asioissa 

Nimi 

Tuula Pihkala 
Osoite 

Vanha Kangasniementie 27, 50200 Mikkeli 

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

040 557 9929, pihkalatuula@gmail.com 

3 
Rekisterin 
nimi 

Gummerus-Pihkalan sukuyhdistyksen jäsenrekisteri 

4 
Henkilötieto- 
jen käsittelyn 
tarkoitus 
 
 
 
 
 
 

Sukuyhdistyksen jäsenyyden hoito ja ylläpito sekä toiminnan kehittäminen 

- sukuyhdistyksen jäsenlehden ja uutiskirjeiden lähettäminen 

- sukuyhdistyksen jäsenmaksun periminen 

- sukuyhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista ja tapahtumista tiedottaminen 

- päättyneiden jäsenyystietojen hallinnointi 

 

 

 

 

5 
Rekisterin 
tietosisältö 

Jäsenen antamat tietosisällöt: 

- täydellinen nimi 

- postiosoite 

- puhelinnumero 

- sähköpostiosoite 

- syntymäaika ja -paikka 

- isän ja äidin nimi  

6 
Säännönmu- 
kaiset tieto- 
lähteet 

Jäsenen suullisesti ja kirjallisesti luovuttamat tiedot. 

Yhdistyksen verkkosivuille ja muihin palveluihin sijoitetut lomakkeet. 
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7 
Tietojen 
sään- 
nönmukaiset 
luovutukset 

Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa jäsenen valitsemien palvelujen toteuttamiseksi jäsenen 
hyväksynnällä. 

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita 

ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen 

käyttöyhteyden avulla. 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

8 
Tietojen 
siirto 
EU:n tai 
ETA:n 
ulkopuolelle 
 

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:N tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9 
Rekisterin 
suojauksen 
periaatteet 

A Manuaalinen aineisto 

Mahdollista manuaalista tietoa pidetään suojattuna Gummerus-Pihkalan sukuyhdistyksen sihteerin 
hallussa. Manuaalinen aineisto säilytetään erikseen lukitussa säilytysyksikössä. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot 

Pääsy digitaalisiin tallenteisiin ja mahdolliseen jäsenrekisteriohjelmaan on rajattu henkilökohtaisin 
käyttäjätunnuksin ja salasanoin.  
Rekisteriin pääsevät vain Gummerus-Pihkalan sukuyhdistyksen sihteeri ja ne mahdolliset muut 
hallituksen nimeämät henkilöt, jotka vastaavat asiakasrekisterin käytöstä ja/tai ylläpidosta.  

10 
Tarkastus- 
oikeus 

Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa jäsenrekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkistuspyyntö tehdään 
ottamalla yhteys rekisterin yhteyshenkilöön. 

11 
Oikeus vaatia 
tiedon 
korjaamista 
 

Jokaisella jäsenellä on oikeus vaatia jäsenrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. 
Tarkistuspyyntö tehdään ottamalla yhteys rekisterin yhteyshenkilöön. 

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

Jäsenrekisterin tietoja ei käytetä suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin eikä 
markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilman erikseen pyydettävää lupaa. Jokaisella on oikeus kieltää 
tietojensa käyttäminen näihin tarkoituksiin. Kielto tehdään ottamalla yhteys rekisterin 
yhteyshenkilöön. 

 


